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Na 18 jaar te hebben gewacht was het 
op 14 mei 2017 dan eindelijk zover. Fey-
enoord Rotterdam wist kampioen van 
Nederland te worden. Dat werd gevierd. 
En hoé? Bij benadering vierden 150.000 

De puzzel van 010
Wellicht kent u de puzzels van Ravensburger. Livetime Productions 
opende inmiddels ruim twee maanden geleden een doos met de puzzel van 
de huldiging van Feyenoord. We kijken in deze special allereerst terug 
met de legger van deze puzzel.

supporters het feestje mee met de se-
lectie in het centrum van de stad. Naast 
de Coolsingel kon men het geheel vol-
gen op het Hofplein en de Binnenrotte. 
Maar daar bleef het niet bij. Na enig 

wikken en wegen besloot technisch 
producent Livetime Productions het 
verzoek van Ahoy Rotterdam in te wil-
ligen en ook hier een meekijklocatie van 
te maken. Olivier Monod de Froideville, 
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commercieel directeur van Livetime 
Productions, zegt hierover: “We hebben 
ons wel even achter de oren gekrabd. De 
focus lag op de Coolsingel op het mo-
ment dat wij het verzoek binnenkregen. 
We hadden onze handen vol en dachten 
weloverwogen na. Vanwege onze erva-
ring en goede relatie met Ahoy besloten 
we er in te stappen. Achteraf was het 
geheel van de Coolsingel en Ahoy een 
gaaf feest voor de Rotterdammer en 
hebben we er geen seconde spijt van.” 

Last minute
Olivier benoemt direct twee essentiële 
collega’s bij het succesvol laten verlo-
pen van de complexe setting op de 
Coolsingel; projectmanager Maarten 
Lamers en site producent Thijs Nijland. 
De naam van Livetime Productions lag 
al bij de gemeente Rotterdam om het 
moment dat Olivier contact opnam met 
diezelfde gemeente om poolshoogte te 
nemen. Eenmaal de opdracht gekregen, 
kon het leggen van de puzzel gestart 
worden. Een puzzel waar veel stukjes 
met volle overgave in deelnamen om 
dit evenement na 18 jaar te organiseren. 
Olivier komt haast woorden tekort om 
het belang van de samenwerking te be-
schrijven. “Het is echt bijzonder. Je werkt 
met veel partijen en iedereen moet 
gelijkgestemd zijn om dit mogelijk te 
kunnen maken. Alle meewerkende par-
tijen hadden te doen met last minute 
aanpassingen. Sommige leveranciers 
moesten alle zeilen bijzetten om be-
paalde producten uit het buitenland 
over te laten komen.” 

Het allereerste plan van aanpak ont-
stond grotendeels op papier. Olivier 
noemt de gegronde reden waarom 
een locatiebezoek voor de allereerste 

opzet niet direct nodig was: “Wij ken-
nen de Coolsingel van voor tot achter. 
We produceren daar ook de Rotterdam 
Marathon, de Roparun en hebben daar 
vele andere evenementen mogen doen. 
Daardoor kennen we ook de wensen 
en eisen van de gemeente, brandweer 
en andere hulpdiensten. Op die manier 
ben je al verder in je plan. Uiteraard zijn 
er in de volgende weken nog vele rondes 
gezamenlijk over de Coolsingel gedaan.” 

Logischerwijs gaan er grootschalige uit-
dagingen gemoeid met de organisatie. 
Wat te denken van de 150.000 aanwezi-
gen die allen willen meekijken en -luis-
teren. We hebben ingezet op een goed 
crowd-management. “De gevolgen zijn 
enorm als publieksgroepen van deze 
grootte niet kunnen zien of horen wat 
er gebeurt. Laat staan wanneer men 
niet weg kan komen. Dat is wel het 
laatste wat je wilt. De locaties werden 
ingericht met verschillende vakken. Ie-
der op zijn manier gevuld en met zijn 
eigen beeld en geluidssysteem. “Door 
de separate communicatie is de sturing 

en regulering meer beheersbaar”, aldus 
Olivier. 

Public viewing
Naast de festiviteiten in de stad en de 
public viewing bij Ahoy was ook de 
public viewing van de Europa League 
finale van Ajax op het Museumplein 
in Amsterdam een onderdeel van de 
complexe puzzel, omdat ook hiervoor bij 
Livetime Productions was aangeklopt. 
Gezien het Europese succes van de Am-
sterdammers in het afgelopen seizoen 
was de gemeente Amsterdam daar-
naast ook voorbereid op een mogelijke 
huldiging. 
Volgens Olivier is de crux van het ver-
haal de intense samenwerking met de 
betrokken partijen en de korte door-
looptijd. “Alle evenementen hebben 
daarbij dezelfde spanning. Dit hebben 
wij ook niet eerder meegemaakt.”

“Wat is de 
definitie van: 

‘We verwachten 
veel mensen?’”

Naast het gesprek met de tech-
nische producent hebben we van 
Events&Showbizz nog meer betrokke-
nen gesproken over de Feyenoord-leg-
puzzel. Zoals al eerder door Olivier van 
Livetime Productions aangegeven, wer-
den er 150.000 mensen verwacht bij de 
huldiging. Om die enorme bezoekers-
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stroom in goede banen te leiden, werd 
onder andere de hulp in geroepen van 
Event Safety Institute (ESI) en Crowd-
Professionals. ESI en CrowdProfessio-
nals denken mee over de veiligheid en 
het crowd management bij live evene-
menten, zo ook voetbalwedstrijden. 

Drie mensen per m2
CrowdProfessionals Directeur Frank 
Wijnveld: “De gemeente Rotterdam 
heeft advies gevraagd voorafgaand aan 
de huldiging. Voor het eerst in 18 jaar zou 
Feyenoord weer kampioen worden, dus 
veel mensen wilden de huldiging live 
bijwonen. Belangrijk is dan om eerst in 
kaart te brengen wat er bedoeld wordt 
met ‘veel mensen’. Livetime Productions 
heeft de productie op zich genomen en 
toen hebben ESI en CrowdProfessionals 
zich verdiept in de bezoekersstromen 
en mobiliteit in en rondom het gebied. 
Vergeet niet dat Rotterdam ook nog een 
hele stad onder de grond heeft met het 
metronet. We hebben besloten dat er in 
de diverse publiekszones 3 mensen per 
m2 toegelaten mochten worden. Een 
kleine rekensom geeft aan dat er on-
geveer 50.000 m2 beschikbaar moest 
zijn om die mensen een veilige ruimte 
te bieden. Die mensen konden dus niet 
allemaal voor het stadhuis op de Cool-
singel terecht, maar ze willen wel alle-
maal de best mogelijke plekken en zo 
dicht mogelijk bij ‘de actie’ komen. De 

totale oppervlakte is opgedeeld in pu-
bliekszones en telkens zijn deze vakken 
opengesteld voor het publiek. Middels 
informatieborden van Tekstkar.nl heb-
ben we het publiek geïnformeerd over 
de looproutes en waar het vol was werd 
men direct verwezen naar een aangren-
zend gebied. De huldiging midden op de 
dag om 12 uur is wel een bewuste keuze 
geweest vanuit de gemeente; niet al-
leen om de in- en uitstroom van men-
sen goed te kunnen monitoren, maar 
onder meer ook om de reguliere spits te 
ontlopen.”

Bezoekersstromen
Vier weken voorafgaand aan ‘een moge-
lijke huldiging’ is gestart met de eerste 
voorbereidingen. “De zondag dat Fey-
enoord daadwerkelijk kampioen werd, 
waren er meerdere evenementen in de 
stad. Er waren toen ook al zo’n 100.000 
mensen op de been. De instroom op de 
dag van de huldiging begon om 6.30 
uur en de piek lag rond 10-11 uur. Om 
12 uur was de huldiging en nadien ble-
ven mensen nog even hangen. Maar 
ook de uitstroom ging goed, het open-
baar vervoer verliep allemaal vlekkeloos. 
NS, RET en ProRail verdienen een groot 
compliment. We hebben de massa 
voortdurend gemonitord vanuit een 
centraal punt; het Gemeentelijk Actie 
Centrum. De 150.000 bezoekers heb-
ben een topdag gehad en er zijn geen 
noemenswaardige problemen geweest 
om de mensenmassa te ontvangen en 
voldoende ruimte te bieden.” 

Duidelijke duurzame informatie voor 
de massa 
Zoals Frank Wijnveld van ESI hiervoor al 
aangaf, werden door de gemeente Rot-
terdam schermen langs de toegangs-
wegen geplaatst om de mensenmassa 
realtime te voorzien van de juiste infor-
matie. Deze  digitale informatiescher-
men waren afkomstig van Tekstkar.nl. 
“Livetime Productions heeft de Coolsin-
gel en Binnenrotte voorzien van de juis-
te informatieschermen, wij hebben in 
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opdracht van de gemeente Rotterdam 
de toegangswegen voorzien van een 
aantal ‘Tekstkarren’”, legt Dirk-Joost van 
Hamersveld van Tekstkar.nl uit. 

Sinds eind 2016 werkt de Veiligheidsre-
gio Rotterdam-Rijnmond op de 21-ste 
etage van het 124 meter hoge World 
Port Center aan een nieuw GMK (Ge-
meenschappelijke Meldkamer). Deze 
meldkamer zal vanaf eind 2017 geëx-
ploiteerd gaan worden door de LMO 
(Landelijke Meldkamer Organisatie). 
“Wij zaten daar tijdens de huldiging 
met de regionale veiligheidsdienst, 
mensen van ESI, de politie en de ge-
meente. Zo konden we snel schakelen 
en de informatie op de digitale informa-

tieschermen aanpassen; denk hierbij 
aan informatie over publieksvakken die 
vol zijn en middels symbolen - zoals een 
rood kruis door een fles om aan te dui-
den dat alcohol verboden was. Het toe-
gestroomde publiek konden we op deze 
manier realtime op de hoogte houden 
van de drukte en situatie in de stad.” 

Schermen werken op zonne-energie
Tijdens de huldiging hebben we onze 
nieuwste ledschermen ingezet die vol-
ledig op zonne-energie werken. “Ons 
nieuwe type ‘bermdrip’ ledscherm ten 
behoeve van crowd management draait 
geheel stand alone op een accu pakket 
en zonne-energie. Het is de duurzaam-
ste oplossing voor opdrachtgevers voor 

het informeren van de bezoekers. Op 
ons pand in Hoevelaken hebben we 420 
zonnepanelen geplaatst die energie op-
leveren om de ledschermen enkel met 
een hierdoor volgeladen accu-pakket 
en de opgebouwde zonnepanelen een 
week onafgebroken te laten draaien.” 

Crowd management via ledwalls 
Het officiële programma van de huldi-
ging op de Coolsingel begon om 09:45 
met om 12:00 uur het hoogtepunt: ‘de 
balkonscene’. MediaCows was verant-
woordelijk voor het Crowd Information 
System. “Op de Coolsingel en Hofplein 
stonden diverse ledschermen opgesteld 
waarvan wij er vier mochten leveren”, 
legt Sander Teunissen uit. “Alle scher-
men werden vanuit ons Crowd Infor-
mation System aangestuurd. Dat hield 
in dat wij vanuit onze set-up elk scherm 
individueel van content voorzagen. Zo-
wel de livefeed vanuit de registratie-
wagen (beeld en geluid) als crowd ma-
nagement informatie voor de bezoekers 
(vanuit politie) werden via ons systeem 
naar elk scherm gestuurd. De distributie 
verliep via een uitgebreid glasnetwerk 
met een draadloze DVB-T2 set-up als 
back-up. Het scherm op de Binnenrotte 
werd vanuit ons Crowd Information 
System via een point-2-point verbinding 
aangestuurd.”

LedLease leverde nog drie 8bij5 modu-
lair ledschermen. “Twee aan weerszij-
den van het stadhuis, één bij het Hof-
plein”, aldus Maarten Bax.  

Huldiging Feyenoord
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1750 meter aan barriers geplaatst
Om die mensenmassa te stroomlijnen 
en duidelijk te bezoekersstromen aan te 
geven, waren er ook barriers geplaatst. 
Heel veel barriers. “De logistiek is een 
puzzel op zich”, aldus Erwin Sprengers, 
accountmanager van Mojo Barriers. 
Zelfs na 18 jaar werkervaring bij dit be-
drijf in de uitdagende branche van festi-
vals en andere evenementen. 

Het Nederlandse moederbedrijf heeft 
inmiddels kantoren in Australië, En-
geland en de Verenigde Staten en af-
zetmarkten over de hele wereld. Erwin 
geeft in gesprek wel te kennen dat de 
huldiging van Feyenoord in eigen land 
een geval apart was. “Ik heb dit niet eer-
der zo meegemaakt. We hebben 1750 
meter aan barriers geplaatst! Ook ons 
depot van de nieuwe eigenaar Evago 
Group in Zuid-Duitsland heeft dat ge-
weten. En dan te bedenken dat alles 
twee keer moest na de deceptie in het 
eerste weekend.” Direct geeft Erwin aan 
trots te zijn op zijn eigen crew en heeft 
hij direct lovende woorden over voor het 
plan van producent en opdrachtgever 
Livetime Productions B.V. 

11 publiekszones
In totaliteit werden 11 publiekszones be-
dacht en ingedeeld, waarbij het groot-
ste deel ’s nachts opgebouwd moest 
worden en andere delen pas overdag. 

Erwin: “Je raakt belangrijke aders van 
zo’n enorme stad. Je stuit op tram- en 
buslijnen die je afsluit.”
Op locatie bekeek Erwin met Livetime 
Productions aandachtig iedere zone al-
vorens knopen werden doorgehakt. “Een 
tekening is een tekening. Belangrijk is 
om scherp te zijn op iedere ondergrond, 
ieder paaltje dat in de weg kan staan 
en iedere mogelijkheid om efficiënter 
te bouwen. Je doet het immers samen.” 
Hij vervolgt met een zeer praktische blik: 
“We denken direct aan tijden van trans-

port, logistieke routes en manieren van 
laden en lossen.”
Het plan en de samenwerking maken 
uiteindelijk dat de puzzelstukken niet 
alleen aanwezig zijn, maar ook passen. 
Dat is een puzzel op zich. En zo kom je 
volgens hem met zijn allen tot het beste 
resultaat.

Het leggen van de randen
Tijdens alle festiviteiten zijn de pro-
ducten die geleverd worden door Ruud 
Verschoor Verhuur niet altijd even zicht-
baar. Echter zijn zij bij grootschalige eve-
nementen als deze als een van de eerste 
partijen aanwezig en daarnaast belang-
rijk in het tegenwoordig toch al veelbe-
sproken veiligheidsaspect. We spreken 
met Tamara Verschoor over hun rol in 
de Rotterdamse feestelijkheden.
Praktisch gezien start Verschoor met 
het leggen van de rand van de complexe 
puzzel. Rekening houdend met alle ob-
stakels in een internationaal functione-
rende stad als Rotterdam. We hebben 
het hier over een tweetal producten. 
Enerzijds zijn er de drang- en bouwhek-
ken geleverd die een afscherming vor-
men voor locaties die op dat moment 
niet bedoelt zijn voor publieksstromen. 
Anderzijds spreken we Tamara over de 
Safetywalls.

Safetywalls
Na de eerste wegafzettingen en de ont-
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vangen tekeningen van de producent 
Livetime Productions kon Verschoor van 
start met het plaatsen. De al eerder ge-
noemde Safetywalls dienen als blokka-
de voor wegen en paden en als sluizen 
om publieksstromen te reguleren. “Uit-
eindelijk met als doel het creëren van 
veilige zones tijdens het evenement”, 
aldus Tamara. De Walls zijn 3,5 meter 
breed en 2,5 meter hoog. Een kolos van 
800 kilogram per stuk, die aan elkaar 
gekoppeld een zware, veilige muur 
vormen. De Safetywalls zijn multifunc-
tioneel. “Ze kunnen dienen als calami-
teitenroute, omdat er elementen met 
deuren ingepast kunnen worden.” 
Pas- en hoekstukken zorgen ervoor dat 
de Walls overal geplaatst kunnen wor-
den. “Op en rondom de gehele Coolsin-
gel passen ze. Overal is een mouw aan 
te passen.”
Een team stond 24/7 paraat om bij te 
kunnen springen wanneer nodig. “Bui-
ten het gebied stonden we klaar. We 
probeerden wat bij te slapen, maar wa-
ren zijdelings ook een beetje bezoeker 
van het fantastische evenement!”

‘Communicatie zit 
in ons DNA’

De Feyenoord-selectie betrad het bor-
des van het stadhuis, waar zij aan het 
aanwezige legioen de gewonnen schaal 
toonden. Tussen dit episch centrum 
en de rand van de puzzel gebeurt een 
hoop. Zaken die niet altijd grijpbaar 
zijn, maar essentieel zijn bij het regule-
ren van grote bezoekersstromen en het 
monitoren van de veiligheid. Een ogen-
schijnlijk simpel begrip; communicatie. 
In gesprek met Christiaan Haasdijk van 
Riedel Communications worden we wij-
zer en begrijpen we beter wat zoal om 
de hoek komt kijken.

Het van oorsprong Duitse bedrijf biedt 
eigen intercom producten zoals Artist 
en Bolero aan, waarbij (sport)evene-
menten en festivals twee grote afzet-
markten zijn. Een simpel voorbeeld zijn 
de portofoons die verhuurd worden 
voor evenementencommunicatie. Meer 
ingewikkelde zijn er ook; videoaftak-
kingen, glasvezellijnen, videosignalen, 

audio installaties, ons CCTV systeem 
en dat alles over MediorNet van Riedel. 
Alle van deze voorbeelden werden inge-
zet op de Coolsingel. Het leggen van de 
glasvezellijnen is daarbij de crux. “Het 
valt of staat hiermee. Als de netwerken, 
infrastructuur en dus signalen niet wer-
ken heb je geen licht en geluid of infor-
matie voor crowdmanagement!”, aldus 
Christiaan. “We trokken eenmalig een 
glasvezel kabel van in totaal acht kilo-
meter lang waardoor er geen kluwe aan 
kabels ontstond voor andere produc-
tiepartijen.” Aan het glasvezel netwerk 
hangen onder meer de special effects, 
de videosignalen, de volledige audio 
maar ook ons  CCTV systeem.

De hiermee bedoelde televisie over een 
gesloten verbinding, kortweg bewa-
kingscamera’s, werden nog de avond 
na de wedstrijd op zondag 14 mei ge-
plaatst. Na de deceptie een week eerder 
op Woudestein besloten Christiaan en 
zijn collega’s terug te keren naar 010 
voor een check. “We kwamen tóch terug 
om de schade op te nemen. Natuurlijk 
waren er de twee uiteenlopende scena-
rio’s.” 

Wel degelijk is Riedel Communications 
zeker van zijn zaak. En dit terwijl de peri-
ode rondom de huldiging in hoogtij ver-
keerde. DJ Armin van Buuren draaide zijn 
platen in de Amsterdam ArenA, waarna 

het team van Riedel nog dezelfde avond 
naar Rotterdam vertrok. Dat alles bracht 
Christiaan niet in verlegenheid: “Nee, er 
is volledig overzicht op alle systemen. 
Het zijn stukken software waar aan-
passingen aan gedaan kunnen worden. 
Van de buitenkant zijn het grijze dozen, 
maar de binnenkant is beheersbaar en 
te veranderen.” 

Enige onzekerheid over hoe het publiek 
zich gedroeg werd weggenomen door 
de inzet van CCTV. Christiaan: “We kun-
nen op ieder moment en iedere locatie 
mensen en calamiteiten volgen.”

Veiligheidsaspect
De grootste uitdaging in de gehele op-
zet? “De vraag is: hoe werk je acht kilo-
meter aan kabels weg in een stad als 
Rotterdam? Je werkt dan ook nog eens 
in de hoogte én ’s nachts.” Het veilig-
heidsaspect is voor hem in deze ook be-
langrijk. “Na een stapavond loopt men 
rondom je hoogwerker. Dan heb je ogen 
te kort, maar je moet ook door.” Van die-
zelfde mensen kon Christiaan op de dag 
van de huldiging het meest genieten. 
Eén moment is hem in het bijzonder 
bijgebleven. “Toen we om 08:00 uur bij 
het stadhuis stonden was de hele Cool-
singel leeg. Om 08:45 uur kon je over de 
koppen lopen! Het is een dynamische 
wereldstad Rotterdam, zoveel is me dui-
delijk.”
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Eindsignaal wedstrijd was beginsignaal 
opbouw
Dieter van Denzel van Ampco Flashlight 
Rental: “Toen Maarten Lamers van Live-
time Productions ons benaderde voor 
audio bij het landskampioenschap voet-
bal was alles nog mogelijk. Vlak voor 
Koningsdag kregen we de aanvraag, en 
zo stonden er op 6 mei 40 technici en 3 
trailers geluid klaar in Rotterdam (ruim 
160 luidsprekers en kilometers kabel) 
die ’s nachts vanuit de diverse bevrij-
dingsfestivals waren omgeladen. Wed-
strijd- en planningsspanning tegelijk.”
Feyenoord verloor, maar had een week 
later alsnog kans op het kampioen-
schap, dus ook toen stond Ampco 
Flashlight, onder leiding van Rogier van 
Ganzewinkel, weer klaar. “Het eindsig-
naal van die wedstrijd was voor ons het 
startsein om de opbouw te beginnen”, 
voegt Dieter toe. “Mede dankzij de strak-
ke planning en het geluidsontwerp van 
Jack van Deursen van Livetime Producti-
ons kwamen we in een gespreid bedje: 
over veiligheid en dekking was goed na-
gedacht. Elk van de zeven publieksvlak-
ken kreeg zijn eigen cluster, waarvan bij 
drie vlakken een PA aan bouwkranen 
werd gevlogen. Bijkomende eis was 
dat, naast versterken van spraak en en-
tertainment, elk cluster dienst moest 
kunnen doen als onafhankelijke ontrui-
mingsinstallatie voor dat vak.” 
Een week later mocht Ampco Flashlight 
ook bijdragen aan de Public Viewing 

van de Europa League finale op het 
Museumplein, met mogelijke Ajax-hul-
diging bij winst. Naast de grote geluids-
set speelde ook het licht een belangrijke 
rol, waarbij Marcel Broeders van Live-
time Productions en Maico van Rijnsoe-
ver van Ampco Flashlight een ontwerp 
voor zowel podium als veld maakten. 
“Een flinke klus, en dit alles tegelijkertijd 
met de Toppers in de ArenA en Anouk 
in de Ziggo Dome. Helaas verloor Ajax, 
maar dit waren ook voor ons twee ge-
weldige events om aan mee te werken!” 

Maximale flexibiliteit
“Bij de voetbalklussen zijn we natuurlijk 
afhankelijk van de uitslagen per week”, 
legt accountmanager Karin Janssen van 
Gigant International uit. De uitslagen 
bepalen wanneer er gebouwd en gehul-
digd kan worden. “In de voorbereiding 
vraagt het van ons maximale flexibili-
teit van elke afdeling. De afgelopen ja-
ren hebben we voor onder andere Live-
time Productions ervaring opgedaan 
met dit soort ‘last-minute’ projecten. 
Voor Feyenoord bouwden we op 7 mei 
in Rotterdam verschillende construc-
ties. Helaas ging het feest niet door, en 
we konden alles weer afbreken. De week 
erop probeerden we het opnieuw. Fey-
enoord werd na 18 jaar weer kampioen! 
Maar ook Ajax behaalde voetbalsuc-
ces. Eind mei stonden ze in de Europa 
League finale en op het Museumplein 
bouwden we een grote public viewing.”

Vanuit Phlippo was er ook de nodige ap-
paratuur ingezet op de Hofplein en de 
Binnenrotte.

Hofplein
24 L-Acoustics K1
8 L-Acoustics Kara
16 L-Acoustics SB28
1 Set amps
1 DiGiCo SD11
1 Cabling and power distribution
1 Rigging
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Binnenrotte Main
24 L-Acoustics K1
8 L-Acoustics Kara
24 L-Acoustics SB28
1 Set amps
1 Yamaha QL1
1 Cabling and power distribution
1 Rigging

Binnenrotte Delay
32 L-Acoustics K2

Mobiele schermen geschikt voor 
eventuele huldiging
In opdracht van Livetime Productions 
voorzag Faber Audiovisuals de produc-
ties in het centrum van Rotterdam en 
Amsterdam gedurende het kampioen-
schapsfeest van respectievelijk Feyen-
oord en de Europa League finale van 
Ajax.  
 
Op de Coolsingel plaatste Faber Audio-
visuals vier mobiele LED schermen met 
oppervlakten variërend tussen 31 en 78 
m2. Deze mobiele schermen waren ui-
termate geschikt gezien de eventuele 
huldiging mede afhankelijk was van re-
sultaten van andere wedstrijden. Plaat-
sing geschiedde daarom ook pas op het 
moment dat Feyenoord daadwerkelijk 
kampioen was. De mobiele schermen 
van Faber zijn binnen anderhalf uur na 
aankomst volledig gebruiksklaar.
 
Ten behoeve van de Public Viewing van 
de Europese finale van Ajax op het Mu-
seumplein werd er gekozen voor een 
modulaire opzet omdat er ook al een 
podium aanwezig was voor een even-

tuele huldiging. Faber plaatste drie mo-
dulaire LED videoschermen van 40 m2 
- uitgevoerd met Aoto 8mm SMD - op 
het veld en als delay schermen aan de 
beide zijkanten werd gekozen voor een 
mobiele oplossing. Deze schermen wa-
ren respectievelijk 75 en 50 m2 groot.

Van je beroep een feestje maken
Naast crowdmanagement, barriers, au-
dio en de juiste communicatiemiddelen 
mochten ook de special effects niet ont-
breken tijdens de huldiging op de Cool-
singel. Robbert Etman was, als eigenaar 
van Showeffects, verantwoordelijk voor 
de special effects op de huldigingsdag. 
Hij beschrijft de ad hoc planning waar 
hij mee te maken had: “Showeffects 
startte om 05:00 uur op maandagoch-
tend. We hebben onder andere 14 CO2-
flessen voor die speciale dag moeten 
transporteren met onze eigen bussen 
en moesten om 08:00 uur klaar zijn! 
Dat was niet makkelijk, maar wel een 
mooie uitdaging. Normaliter transpor-
teert de leverancier het, maar dit geval 
is anders dan anders.” 

Gewenste positie
Om de gewenste beleving te creëren 
kwam Showeffects op de proppen met 
acht stadion shooters voor serpentine 
slierten, welke worden opgeladen met 
een luchtdruk van 8 bar. Daarnaast wa-
ren 14 confetti blasters nodig met vier 
kilo confetti om de Coolsingel te voor-
zien van alle versieringen. Vier daarvan 
waren gepositioneerd nabij het bordes 
en verder werden ze verspreid over vijf 
andere posities. “Ze werken via een net-

werksignaal, waarmee de posities aan 
elkaar gelinkt kunnen worden. Uitein-
delijk worden ze geregisseerd bestuurd 
vanuit de productie.”
Los van een mooie show neerzetten is 
het veiligheidsaspect voor Robbert uit-
eindelijk het meest van belang. Zijn uit-
gangspunt: “Je werkt met veel machines 
op een groot publieksevenement. Dan 
ben je verantwoordelijk voor de veilig-
heid. In dit geval om de veiligheid te ga-
randeren voor het publiek en aanwezige 
technisch personeel van alle disciplines. 
Zij moeten er rondom hun werk kunnen 
doen en het publiek moet genieten.” 
Ook de aanwezigheid van tramlijnen 
viel onder de aandacht van Robbert: 
“Wel prettig als de stroom eraf is, ook 
al werk je met papieren serpentines. Je 
moet oog hebben voor een diversiteit 
aan situaties.”

Live in Rotterdam Ahoy
“In Rotterdam Ahoy konden fans de 
wedstrijd op het ‘Grootste Scherm van 
Rotterdam bekijken, samen met duizen-
den andere fans”, aldus Kees de Jong van 
Rotterdam Ahoy. “Een paar dagen voor-
afgaand aan de wedstrijd werden we 
door de gemeente Rotterdam benaderd 
of wij nog iets konden doen omtrent de 
wedstrijd Feyenoord-Heracles.”
Alle evenementen in de stad waren bin-
nen no-time uitverkocht. De gemeente 
wilde niet dat fans zonder een kaartje 
naar de binnenstad zouden komen. Het 
managementteam van Ahoy heeft op 
donderdagochtend voorafgaand aan 
de wedstrijd besloten om, voor eigen 
risico, een evenement te organiseren. 
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“In drie dagen tijd moest er dus enorm 
veel gebeuren. Actiepunt 1 was meteen 
onze leveranciers bellen of het mogelijk 
was om op deze korte termijn het eve-
nement te realiseren. Toen we een ‘go’ 
kregen, is de promotie gestart via social 
media. Er werd direct erg positief op ge-
reageerd.” 
Het programma begon op vrijdag 
steeds meer vorm te krijgen. Zo lukte 
het om Lee Towers, De RET Buschauf-
feurs en Hermes Houseband te boeken 
voor het evenement. “Deze aankondi-
gingen zorgden weer voor een enorme 
boost in de kaartverkoop. De media 
hielp een handje mee door onze pers-
berichten te plaatsen. Zondag was het 
zover en konden uiteindelijk 9.000 fans 
in een kolkend Ahoy zien hoe Feyenoord 
landskampioen werd. Een bijzonder 
evenement dat velen zal bijblijven. Trots 

dat we dit in zo’n kort tijdsbestek voor 
elkaar hebben gekregen!”

Facts
Het scherm was 150 m2 en daarmee het 
grootste scherm van Rotterdam.
Er zijn 1.824 broodjes Unox, 26.643 gla-
zen bier, 841 Bacardi cola’s en 19 kopjes 
koffie verkocht.
Tijdens het evenement werd om 13.29 
uur twee minuten stilte gehouden om 
het bombardement van 14 mei 1940 te 
herdenken. Het was muisstil in Ahoy.

Specials effects zonder showregie
Op de locatie Ahoy was Unlimited FX 
een dag eerder op 14 mei, tijdens de 
mogelijke kampioenswedstrijd, verant-
woordelijk voor de special effects tijdens 
het kijken van de kampioenswedstrijd 
Feyenoord - Heracles”, legt Jordy Basti-

aansen van Unlimited FX uit. “We heb-
ben Co2 Jets gebruikt bij elk doelpunt. 
Daarnaast hebben we Co2 XL blasters 
ingezet toen Feyenoord gewonnen had 
en bij uitreiking van de schaal. Er was 
geen showregie aanwezig, dus we heb-
ben met Unlimited FX zelf de inschat-
ting gemaakt wanneer de effecten in te 
zetten.”

Videofaciliteiten Ahoy
VER heeft voor Livetime Productions 
alle videofaciliteiten geleverd in Ahoy 
tijdens de kampioenswedstrijd op 14 
mei. Een groot LED scherm van maar 
liefst 144 m2 zorgde ervoor dat dit het 
grootste scherm was die dag waar Fey-
enoord-Heracles op te zien was. Naast 
het scherm leverde VER ook nog een 
SNG wagen voor de downlink, en een 
play-out unit voor alle content. 
“Het was er eentje voor in de boeken”, 
vertelt Martijn Meeuwis, Business De-
velopment Manager van VER. “Met een 
load in om 04:00 in de ochtend, ople-
veren om 09:00 en load out in ander-
half uur. Door onze uitstekend goed 
onderhouden verhuurvloot en door de 
inzet en kennis van onze crew was het 
voor ons, net als voor Feyenoord, een ge-
slaagde dag.“

Fotocredit:  Charles Batenburg Fotocredit:  Charles Batenburg

Equipment:
144 m2 (16 meter breed, 9 meter hoog) 
WinVision 9
SNG Wagen 
Side equipment

Fotocredit:  Charles Batenburg
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Logistieke uitdaging voor het 
stroomplan
Zonder stroom begin je niet veel op een 
evenement. “Als F&L Powerrental moch-
ten we voor onze goede klant Livetime 
Productions voor zowel Feyenoord als 
Ajax de stroomvoorzieningen voor de 
public viewing leveren”, aldus Ralph van 
Veen van F&L Powerrental. “Hierbij is 
logistiek en tijdsplanning om in de bin-
nenstad de verschillende voorzieningen 
te plaatsen de grootste uitdaging ge-
weest. Het moment tussen opdracht en 
de daadwerkelijke plaatsing was slechts 
een aantal dagen.
Bij Feyenoord hebben we gebruik 
gemaakt van 2x500kva, 2x350kva 
en 4x200kva synchroon en nog een 
aantal kleinere aggregaten ten behoe-
ve van EHBO-posten en productie ge-
plaatst. Bij Ajax was de bijdrage van F&L 
Powerrental in de vorm van 3x500kva 
synchroon en diverse 40 t/m100kva 
machines ten behoeve van productie 
VIP-deck, ehbo posten enzovoort. Alle 
machines zijn door ons geplaatst, aan-
gesloten en voorzien van de benodigde 
bekabeling, verdeelkasten, lichtmasten 
en service monteurs tijdens de events.”

Custom made printwerk
“Het maakt niet uit of het Feyenoord, 
Ajax of een andere club is die kampioen 
wordt, LENN levert graag de aankleding 
en printmaterialen”, aldus Erik Lenstra. 
LENN ontwikkelt, verhuurt en verkoopt 
signing producten voor evenementen. 
Alles om de aankleding en afwerking 
van een evenement op een hoger ni-
veau te brengen. 
Voor de huldiging van Feyenoord en de 

viewing van de finale van Ajax werden 
honderden vierkante meters printwerk 
op zeer korte termijn geproduceerd en 
door de eigen crew van LENN gemon-
teerd. “Ook de signing naar onder an-
dere de nooduitgangen werd op beide 
locatie door ons voorzien. Als Ajax de fi-
nale van de Europa League in Stockholm 
had gewonnen, hadden wij ’s nachts de 
grote kampioensdoeken geprint om ze 
dan de volgende ochtend in te hangen.”

Ruud Verschoor Verhuur
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Draadloze faciliteiten voor vlekkeloos 
verloop
De spannende ontknoping in het voet-
bal heeft ook bij Videolink BV voor leuke 
opdrachten gezorgd. De satellietwa-
gens en draadloze camera’s stonden 
onder andere bij Ajax in de Amsterdam 
ArenA, bij het Museumplein en bij Excel-
sior in Rotterdam.

“Weken geleden werd ik gebeld door 
Jack van Deursen (Livetime Producti-
ons), hij zei dat er misschien ‘iets’ zat 
te gebeuren, maar hij kon niet zeggen 
wat”, zegt Peter Dokman, directeur van 
straalverbinding bedrijf Videolink BV. 
“Als Jack belt zijn het eigenlijk altijd 
leuke klussen, zo ook deze. Later kregen 
we dus de vraag of we onze draadloze 
faciliteiten konden inzetten op de Cool-
singel waar Feyenoord gehuldigd werd. 
Wat een gave klus! Livetime Producti-
ons had al geregeld dat de vele publieks-
schermen langs de route met fiber van 
video signaal werden voorzien, maar 
men wilde een back-up systeem om het 
risico van een black-out tot nul te redu-
ceren. We hebben toen een videozender 
in de toren van het stadhuis geplaatst 
om zo alle schermen draadloos van sig-
naal te voorzien. Dus mocht er iets met 
de fiber gebeuren, zouden alle scher-
men gewoon doordraaien. Ook was er 

een groot scherm bij de Binnenrotte 
geplaatst die met onze straalverbinding 
van audio en video werd voorzien. Ieder 
scherm hebben we voorzien van een di-
versity ontvanger (2 antennes) om een 
loepzuiver signaal  te garanderen.” 

Logistieke uitdaging
Dokman vertelt verder dat de logistiek 
voor deze klus net even anders dan nor-
maal liep. “Het lastige was dat de scher-
men pas ’s avonds en ’s nachts geplaatst 
en getest konden worden, dat gaf wel 
even wat druk op onze technici en plan-
ning, maar het voordeel is weer dat het 

dan lekker rustig in de stad is. Alle sce-
nario’s waren van tevoren goed doorge-
nomen en in het ergste geval hadden 
we alles weer in kunnen pakken, zonder 
huldiging.”

Schermen niet op zwart
Videolink heeft ook de aanvoer gerea-
liseerd van het Fox-sport signaal. “We 
hebben gekozen om twee separate 
satellietinstallaties op het stadhuis te 
plaatsen; een volledig dubbel uitge-
voerd systeem dus om de klant 100% 
gegarandeerd signaal te leveren”, zegt 
Dokman.  “Met 150.000 man op de 
Coolsingel wil je niet dat de schermen 
op zwart gaan. Bij dit soort grote evene-
menten is het van belang dat de samen-
werking soepel verloopt, en gelukkig 
was dat hier ook zo. Zelfs het stadhuis 
was de hele nacht voor ons open zodat 
wij onze apparatuur op het dak en in 
de toren konden plaatsen. Eigenlijk valt 
of staat alles met een goede voorberei-
ding, en dat kan je aan de mannen van 
Livetime Productions wel overlaten. Van 
ons mag er ieder jaar wel zo’n memora-
bele huldiging zijn”, aldus Dokman. “En 
in welke stad maakt ons niets uit.”
“Wat een bijzonder evenement! Belang-
rijke succesfactor is wel de samenwer-
king met alle betrokken partijen. Daar 
zijn we als hoofdpartij erg trots op”, 
aldus Olivier van Livetime Productions. 
“Alle lof voor die meewerkende partijen. 
Hun vergaande flexibiliteit en aanpas-
singsvermogen maakten uiteindelijk dit 
evenement tot geslaagd. De puzzel van 
010 hebben we samen gelegd.”
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