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1. Contactgegevens 

Algemeen contact: Axel de Meijer – axel [at] cheerzmusic.nl – 06-422 077 96 

Technisch contact: Hugo van Meijeren – hugo [at] soundlink.nl – 06-404 73 505 

 

2. Eigen materialen 

Alle bandleden van Cheerz maken gebruik van draadloze in ear monitoring, hiervoor nemen 

wij zelf de complete infrastructuur mee. Deze bestaat uit een monitortafel (door de band zelf te 

bedienen), FOH tafel (Digico SD11), podiumbekabeling en alle microfonie (zie priklijst) + 

statieven. Voor de verbinding tussen FOH en podium nemen wij 1 CAT5E kabel mee, deze 

heeft een lengte van 75m. Daarnaast brengen wij de backline en drumriser (2x2m) mee. 

 

3. Frequenties draadloze systemen 

Cheerz maakt gebruik van 4 draadloze IEM systemen in de frequentieband 838-870MHz, 1 

IEM systeem in de band 626-668MHz, 2 draadloze microfoonsystemen in de band 800.1-

819.9MHz en 2 draadloze microfoonsystemen in de band 786-822MHz. 

 

4. PA-systeem 

Wij maken graag gebruik van het PA-systeem dat op de locatie aanwezig is. Dit moet een full-

range systeem zijn van een gerenommeerd merk, waarvan alle componenten ‘op tijd’ zijn 

gezet. Indien mogelijk, sturen wij de subs het liefst apart aan. 

Uitgangen van onze mengtafel voor de PA (Links/Rechts/Sub) kunnen wij zowel op het 

podium of ter hoogte van de FOH aanleveren. 

 

5. Overige benodigdheden 

Op het podium 3x stroomvoorziening: stage-left, stage-right en ter hoogte van de drumriser. 

Ook ter hoogte van de FOH hebben wij een stroomvoorziening nodig. Alle aansluitpunten 

schuko 230volt 16A afgezekerd en voorzien van aardlekbeveiliging van ten hoogste 30mA. 

 

6. Lichtinstallatie 

Bij sommige optredens zal Cheerz een eigen lichtinstallatie en technicus meebrengen, deze 

installatie bestaat uit 4 verticale trussdelen van 3 meter hoog. Indien Cheerz een 

lichtinstallatie meebrengt, is een extra krachtstroomvoorziening van ten minste CEE 16A 5P 

noodzakelijk. 

 

7. Backdrop 

Cheerz heeft een backdrop met de afmetingen 4x1,33m. Deze bevestigen we graag op het 

podium, achter de drummer. 

 

8. Overige vragen 

Mochten er naar aanleiding van deze rider nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact op. 

Het doel van deze rider is om het optreden zo goed mogelijk te laten verlopen, bij twijfel is er 

in overleg veel mogelijk. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking! 
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Priklijst Cheerz 

CH Instrument Microfoon Fantoom 
1 Kick IN Shure beta 91 +48v 
2 Kick OUT EV N/D868  
3 Snare top Sennheiser MD441  
4 Snare bottom Beyerdynamic M201  

5 HiHat Neumann KM84 +48v 
6 Tom 1 EV N/D468  
7 Tom 2 EV N/D468  
8 Floortom EV N/D468  
9 OH L AKG C414 +48v 
10 OH R AKG C414 +48v 
11 Bass DI Amp line output  
12 Bass mic Sennheiser MD421  

13 E-gitaar L Line output  
14 E-gitaar R Line output  
15 E-gitaar 2 (Axel) Line output  
16 AK-gitaar Radial J48 +48v 
17 Axel (vox) Shure beta 87C (draadloos)  
18 Lies (vox) Shure beta 87C (draadloos)  
19 Eddy (vox) Beyerdynamic M300  

20 Michel (vox) Sennheiser MD431  
21 Coenraad (vox) Sennheiser MD431  
22 Spare   
23 Backing track (iPAD) Line output  
24 -CLICKTRACK- -BLIJFT LEEG-  
25 Ambience L Sennheiser MKH416 +48v 
26 Ambience R Sennheiser MKH416 +48v 
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Op de versterker voor de basgitaar na, gebruikt Cheerz geen gitaarversterkers. De overige gitaren spelen via versterkersimulatie en produceren 

geen geluid op het podium. 


