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The Rivals Hospitality Rider 

 

Hospitality Rider 
Laatste Update: November 2022 

Contactinformatie: 

Boekingen  Jordi van der Lee  jordi@vikingentertainment.nl +31 (0) 6 373 412 20 

Bandmanager  Ron van Schaik  therivals@outlook.com  +31 (0) 6 122 228 82 

Tourmanager/Techniek Rick Hovestadt  rhovestadt@zeelandnet.nl +31 (0) 6 516 812 67 

 

Catering: 

• Een gezonde warme maaltijd voor band & crew, waarvan 1 zonder kaas.  

Maaltijden in overleg met de tourmanager i.v.m. het tijdschema van de desbetreffende dag. 

Bij een erg vroege of juist late aankomst van het team zijn de maaltijden soms niet nodig. 

• Voldoende bier, water & fris voor band & crew gedurende aanwezigheid. 

Kleedkamer: 

• 1 Kleedkamer / backstageruimte waar het team zich kan verkleden, zich kan terug trekken 

voor/na de show & in de pauze op adem kan komen.  

• De kleedkamer dient schoon & droog te zijn.  

• De kleedkamer moet zodanig veilig zijn dat hier persoonlijke eigendommen van het team 

gedurende de show kunnen worden achter gelaten. 

Vervoer, opbouw en change-over: 

Load in 

• The Rivals komt met 3 personenauto’s waarvan 2 zijn voorzien met een aanhanger. Deze 2 

voertuigen bevatten de backline (instrumentaria etc.), infrastructuur (bekabeling, microfoons 

etc.) & indien nodig de geluids- en lichtinstallatie. Hierom dienen deze 2 voertuigen zo dicht 

als mogelijk bij het podium te komen gedurende de load in / out. Voor alle 3 de voertuigen 

(incl. aanhangers) dient een veilige parkeerplaats aanwezig te zijn. 

• De meeste van onze apparatuur wordt vervoerd in flightcases op wielen. Deze rijden enkel 

op een verharde ondergrond. Mocht er vanaf de “load in” tot aan het podium een zachte 

grond zijn (bijv. gras), laat ons dit dan op tijd weten i.v.m. de extra benodigde tijd. 
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Opbouw 

Soloshow 

• In geval van een solo show (bijv. een besloten feest waar geen andere acts optreden), 

rekenen wij 75 minuten voor de opbouw van The Rivals. Mochten wij zelf ook het geluid & 

licht verzorgen, dan houden wij rekening met een opbouwtijd van 1,5 uur.  

Change Over 

• In het geval van een change-over (bijv. gedurende een festival waarbij meerdere acts achter 

elkaar optreden) is er minimaal 45 minuten nodig om The Rivals op te bouwen. 15 Minuten 

afbouwtijd voor de act die voor The Rivals optreedt en vervolgens 30 minuten voor de 

opbouw van The Rivals.  

• Om de backline op te bouwen is er voldoende ruimte achter of naast het podium nodig. 

Wanneer de act voor The Rivals van het podium is verplaatsen wij de backline vanaf die 

ruimte achter of naast het podium naar het podium. 

• Indien de bovengenoemde opbouwruimte er niet is heeft The Rivals 60 minuten change-over 

tijd nodig. Dit betreft dus 60 minuten met een leeg podium. 

 Afbouw 

• In het geval van een change-over leveren wij het podium 15 minuten na ons optreden weer 

leeg op. 

• In het geval van een soloshow (bijv. een besloten feest) waarbij The Rivals ook het geluid & 

licht verzorgt, houden wij rekening met een afbouwtijd van ongeveer 1,5 uur. 

 

Team The Rivals: 

Op locatie 

• Kevin Clerence  : Zang / Basgitaar 

• Jeff Jameson  : Drums 

• Robin van Schaik : Gitaar 

• Martijn Cremers : Toetsen 

• Melle Eulderink  : Gitaar 

• Rick Hovestadt  : Techniek / Tourmanagement 

• Kevin Daalhuizen :  Backliner 
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Transport: 

 Voertuig   Transport Model   Kenteken 

• Auto 1 + Aanhanger  Techniek Renault Trafic  93-VLZ-9 

• Auto 2 + Aanhanger  Backline Nissan Qashqai  79-LPJ-3 

• Auto 3    Band/Crew Opel Corsa  54-XJ-SN 

 

 

Bedankt voor het doorlezen van onze rider. Mochten er vragen zijn of kan er niet worden voldaan 

aan bovenstaand, dan graag even contact opnemen met Rick (tourmanager) op nummer:                 

+31 (0) 6 516 812 67 of via rhovestadt@zeelandnet.nl. 


