
 

 

 

 

Benodigdheden voor presentatie Daan Quakernaat 

 

Een Parkeerplaats (gaarne met Plaats en Adres voor het navigatiesysteem). 

Een Programma van de dag met de exacte tijden, pauzes, volgorde van sprekers, locatie, etc. 

Een Beamer met Presentatiescherm en stopcontact, Daan werkt vanaf zijn eigen laptop 
(MacBook Air, inclusief VGA, DVI en HDMI verloopjes) en prikt deze in uw opstelling. Daan heeft 
zelf een “klikker” bij zich (merk: Kensington). Zijn laptop kan dus in de coulissen, of naast het 
podium worden neergezet. De klikker heeft een bereik van 25 meter. 

Optimaal is een groot en helder beeld dat voor iedereen zichtbaar is. Het is belangrijk dat de 
beamer kleuren mooi weergeeft, bij goedkopere exemplaren kan dat een probleem zijn. Zonder 
spetterende kleuren komt de presentatie van Daan minder goed tot zijn recht. Als back-up heeft 
Daan een USB stick bij zich met het Powerpoint bestand van de presentatie zodat in noodgeval 
vanaf een door u meegenomen Windows laptop kan worden gedraaid. 

Geef uw beeldverhouding door. De presentaties van Daan zijn standaard opgemaakt voor een 4:3 
beeldverhouding op 1024x768 resolutie. Zorg dat uw technische man in staat is een eventuele 
breedbeeld beamer daarop in te stellen. Je krijgt dan twee zwarte strepen aan weerszijde van het 
beeld. Maar dat is te verkiezen boven een kathedraal die in de verkeerde verhoudingen wordt 
getoond. Het is mogelijk om de presentatie in breedbeeldformaat (16:9) op te maken (tot 
maximaal 1920x1080). Geef dit van te voren duidelijk aan als u hier gebruik van wilt maken. 
Bedenk dat een breedbeeld presentatie veel mooier is, maar ook een professionele beamer en 
een groter projectiescherm vereist. 

Een headset-microfoon, Daan heeft een goede stem, maar als de groep boven de 40 personen 
komt is stemversterking noodzakelijk. Het is belangrijk dat Daan zijn handen vrij heeft. Er kan met 
een reversmicrofoon gewerkt worden, maar een headset heeft de voorkeur. Daan gebruikt geen 
internetaansluiting. 



 

 

 
 

 

Zaal, Daan geeft de voorkeur aan een zaal die zit. Een zaal die zit heeft meer aandacht. Zeker bij 
grotere groepen is dit essentieel. Als u een kleinere groep heeft die staat, dan moet het verhaal 
niet te lang worden. Daan kan in dat geval een korte en energieke voordracht geven van 25 a 30 
minuten. 

Water, Daan drinkt veel water tijdens een optreden. Optimaal is een fles Spa blauw met drie 
reeds gevulde longdrinkglazen, zodat de aandacht niet wordt afgeleid. 

Notitie voor uw fotograaf: Tijdens de sketches zijn er mooie plaatjes te schieten van het lachende 
publiek. Loop gerust voor Daan langs, geen probleem. 

Aanvullende vragen? Bel 0320-769150 of mail naar daan@quakernaat.nl  
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