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Hét hoogtepunt op uw event!



2. Drone Demo Pro

4. Drone Flight Training

5. Drone Wall Challenge

1. Drone Lecture

7. Drone Time Attack

6. FPV Racing Demo

3. Drone Simulator Training

8. Tiny Whoop FPV Tournament KLIK VOOR DE VIDEO VAN ALLE DRONE - ACTIVITEITEN OP EEN RIJ 

NAAST EEN LEZING IS ER ZOVEEL TE DOEN MET DRONES…

https://vimeo.com/188725480


Een lezing geeft inhoud aan uw evenement. ‘Storytelling’ is zeer actueel binnen veel 
disciplines van het bedrijfsleven. Wij overtuigen de luisteraar door diepgaande vakkennis, 

het vermogen de zin van de onzin te scheiden én te spelen met de algemene aannames 

rondom drones, die veelal niet stroken met de werkelijkheid.

Van privacy en wetgeving tot de nieuwste technische innovaties en tot de verbeelding 

sprekende toepassingen. Van de totstandkoming van dit nieuwe fenomeen tot en met 

de economische impact van ‘de drone’. Er is altijd meer te vertellen dan er tijd voor is. 
Ook úw missie of statement kan worden geïntegreerd indien wenselijk.

PARCIVAL I. HOFLAND

Doorgaans worden onze lezingen verzorgd door Parcival I. Hofland, 

tevens oprichter van Dutch Drone Events. Voor meer informatie treft

u links een kleine video-introductie. Tevens verwijzen wij u naar zijn 

LinkedIn-pagina en zijn pagina bij Speakers Academy. Indien hij

verhinderd mocht zijn, bieden wij u een gelijkwaardig alternatief.

KLIK VOOR VIDEO-INTRO PARCIVAL HOFLAND

DE LEZING

https://www.linkedin.com/in/parcival
https://www.speakersacademy.com/nl/spreker/parcival-hofland/
https://vimeo.com/200448198


* Indien mogelijk en wettelijk toegestaan

Tijdens de Dronedemo Pro geven onze ervaren dronepiloten een heuse

demonstratie met grote, professionele drones. U wordt betrokken bij de

keuze, wij beschikken over een selectie van de meest moderne drones.

Drones die ingezet worden voor tal van toepassingen binnen ons bedrijf. 

“Voel de luchtverplaatsing, het stof waait op. Iedereen kijkt meteen om, 
na ‘t opstijgen van de drones met hun doordringend, zoemende geluid.”

Niet alleen een indrukwekkende verschijning, zowel binnen als 

buiten,* maar ook uitgerust met camera’s die de omgeving en
eventueel de aanwezige groep filmen vanuit de lucht. De ‘live’
opgenomen beelden kunnen worden gebruikt in een video-

montage. 

Ook is het mogelijk om een leuke groepsfoto te maken, zowel

met de drone op de voorgrond, alsook vanuit de drone zelf, die

later met iedereen gedeeld kan worden als aandenken. Zelfs

het ‘live’ uitzenden van de dronebeelden is mogelijk. Hiertoe
dienen videoschermen en/of videobrillen ingezet te worden.

DRONE DEMO PRO



De dronesimulator training, begeleidt door onze professionele instructeurs, geeft nauwkeurig de 

besturing van drones weer middels echte zenders, aangesloten op een computer. Dat is vaak lastiger 

dan het lijkt. In de simulator werken wij met een op maat gemaakt model van de bekende DJI Phantom!

Het vliegen met een drone vergt altijd wat oefening. Deze training is een voorwaarde voor deelnemers 

om daarna zelf met een drone te mogen vliegen. Per simulator zijn er doorgaans drie deelnemers die 

om de beurt oefenen, ongeveer 10 minuten per persoon.

DRONESIMULATOR TRAINING



Nadat de deelnemers zijn klaargestoomd met de benodigde kennis en vaardigheden dankzij de lezing 

en de dronesimulatortraining, zijn zij klaar voor het echte vliegwerk. Onder begeleiding van de 

instructeurs mogen de deelnemers vliegen met een oefendrone om de geleerde kunsten in de praktijk 

te brengen. 

Het is wel even wennen, ineens moet je rekening houden met de omgeving en de mensen daarin die 

ook aan het vliegen zijn. Gelukkig heeft iedereen een veiligheidsbril op. Je wordt op weg geholpen met 

simpele tips die het vliegen makkelijker en leuker maken. Voor gevorderden oefenen we het maken van 

bochten en het dalen en opstijgen, 

DRONE FLIGHT TRAINING



Tip: deze activiteit kan 

gecombineerd worden met 

de Drone Time Attack. Het 

winnende team van de 

Dronewall Challenge voert 

dan tijdens de Drone Time 

Attack een ‘finalestrijd’ 
waaruit één echte winnaar 

voortkomt. De verliezers 

moeten de drones steeds 

weer klaarzetten…

Eindelijk een teambuilding-activiteit met drones! De deelnemers worden verdeeld in teams. 

Elk team gaat de strijd aan om zo goed mogelijk door de gaten in de Dronewall te vliegen en 

de meeste punten te pakken. Grote gaten één punt, de kleinste drie. Dit gebeurt onder veilige, 

fanatieke en zéér enthousiaste begeleiding van onze drone-instructeurs, die onderling ook 

competitie bijhouden! (20 tot 45 minuten) 

Het team met de meeste punten zal uiteindelijk uitgeroepen worden tot winnaar.

Optioneel kunnen zij een prijs verdienen in de vorm van een drone give-away*.

UW EIGEN DRONEWALL

* Zie pagina 12

Zoals u direct hieronder kunt zien is het mogelijk de Dronewall te voorzien van uw logo

en of boodschap. Hiervoor kunt u uw eigen ontwerp aanleveren, wij doen de rest.

DRONEWALL CHALLENGE



* First Person View: de bestuurder kijkt ‘live’ vanuit zijn 
drone terwijl hij vliegt middels een videobril

De FPV* Dronerace-demo wordt gegeven door een echte, 

internationale droneracer. Een unieke ervaring voor bezoekers 

om een ware wedstrijd-racedrone in actie te zien. Tot wel 120 

kilometer per uur raast deze drone langs de groep heen. 

Het is voor het publiek mogelijk om ‘live’ mee te kijken met de 
spectaculaire beelden die worden uitgezonden door de drone 

middels (bij voorkeur grote) beeldschermen ter plekke. 

FPV-EXPERIENCE!

Maak de beleving compleet door de additionele 

videobrillen in te zetten. Tot wel tien mensen 

genieten dan ‘live’ van de dronevlucht via een 
HD-videobril. Men vliegt op deze manier zelf 

mee met de drone, ver boven iedereen uit!

FPV DRONE-RACE DEMONSTRATIE



Tijdens de Drone Time Attack worden de deelnemers 

verdeeld in twee of drie teams. Vervolgens wordt er 

gestreden om wie het snelste van take-off-plateau 

naar landingsplateau kan vliegen.

De deelnemer met de snelste tijd zal uitgeroepen 

worden tot de winnaar van het spel en ontvangt een 

prijs in de vorm van een drone give-away.

VARIATIE: 

Een leuke andere versie is 

dat de langzaamste piloot 

telkens afvalt. Hierbij is dan 

geen tijdmeting nodig.

DRONE TIME ATTACK



Tiny Whoops zijn snelle kleine drones die zich behendig door een parcours kunnen 

bewegen. Dé hit van dit moment! De deelnemers strijden tegen elkaar om zo snel 

mogelijk door de verschillende obstakels in het parcours te vliegen. Dit vergt veel 

oefening en precisie maar is relatief snel te leren!

De Tiny Whoops zijn voorzien van een camera die in ‘live’-verbinding staat met de 

videobril van de piloot en beeldschermen voor de omstanders. Op deze manier 

beleven de deelnemers én omstanders de ervaring samen ‘live’ mee.

Geen ervaring of zin om piloot te spelen? De demo kan ook worden verzorgd door 

onze eigen piloten, waarbij zij vliegen en de deelnemers meekijken via videobrillen.

FPV MINI-DRONE PARCOURS & TOURNEMENT



Geef uw bezoekers een eigen drone mee als 

aandenken aan uw drone-event!

DRONE GIVE-AWAY 01 DRONE GIVE-AWAY 02

Indien gewenst arrangeren wij de drones op de locatie van het 

event. Het aanbod van drones verschilt per week. Op verzoek 

krijgt u van ons een actueel voorstel toegestuurd. Uw logo kan 

indien wenselijk aangebracht worden op de verpakking of drone.

VOORBEELDEN

DRONE GIVE-AWAY 01: 16,40 euro excl. btw per stuk

DRONE GIVE-AWAY 02:  25,40 euro excl. btw pet stuk

DRONE GIVE-AWAY 03: 32,45 euro excl. btw per stuk

DRONE-GIVE AWAY 03

DRONE GIVE-AWAY



Drone Lecture Benodigdheden locatie: beamer, audio, pointer

Capaciteit: deze activiteit heeft een ongelimiteerd aantal deelnemers

Drone Demo Pro Benodigdheden locatie: dient een minimale afmeting hebben van 30 x 20 meter en 5 meter hoog

Capaciteit: Deze activiteit heeft een ongelimiteerd aantal deelnemers

Dronesimulator Training Benodigdheden locatie: voldoende stoompunten (bij 10 simulators 20 stopcontacten, let op capaciteit)

Capaciteit: doorgaans drie personen per simulator, 10 simulators beschikbaar, 30 deelnemers totaal

Drone Flight Training Benodigdheden: locatie moet een minimale afmeting hebben van 10 x 10 meter en 3 meter hoog

Capaciteit: afhankelijk van de locatie, ongelimiteerd (veiligheidsbrillen verplicht)

Dronewall Challenge Benodigdheden: locatie moet een minimale afmeting hebben van 10 x 10 meter (zie video)

Capaciteit: circa 30 deelnemers verdeeld in twee groepen van 15 tegelijk (strijden tegen elkaar)

FPV Drone Racing Demo Benodigdheden locatie: dient een minimale afmeting hebben van 30 x 50 meter en 5 meter hoog

(veelal bieden parkeergarages, kartcentra of andere loodsen of sporthallen uitkomst)

Capaciteit: Deze activiteit heeft een ongelimiteerd aantal deelnemers

Drone Time Attack Benodigdheden: locatie moet een minimale afmeting hebben van 6 x 10 meter

Capaciteit: circa 30 deelnemers, verdeeld in drie rijen van tien tegelijk (strijden per drie, afvalrace)

Tiny Whoop FPV Tournament Benodigdheden: locatie moet een minimale afmeting hebben van 5 x 10 meter

Capaciteit: ongelimiteerd, maximaal 8 kunnen er tegelijk bestuurd worden (i.v.m. het videosignaal)

BENODIGDHEDEN PER ACTIVITEIT



• Toegang tot eventlocatie vanaf 2 uur van te voren

• Inspectie locatie wenselijk, eenmalig van te voren samen met opdrachtgever

• Afbouwen tot 1 uur na sluiting event

• Te dragen kleding dient de juiste maat te hebben per persoon (indien van toepassing)

• Er dienen klasse D brandblussers aanwezig te zijn (accu/lipo-brand is een chemische brand)

AANVULLEND

• Aansprakelijkheidsdekking tot maximaal 1 miljoen euro per drone

• Kosten opbouw en inkoop benodigdheden voor bijvoorbeeld een speciaal Tiny Whoop parcours niet inbegrepen

VERZEKERING, AANSPRAKELIJKHEID & RECHTEN

• Doelbewuste beschadiging van drones, simulators of 

andere zaken zijn voor rekening van de organisatie

• Alle door ons team gemaakte video en of foto’s worden 
ter beschikking gesteld van de organisatie

• Dutch Drone Academy en de opdrachtgever zijn beide 

vrij beelden op social media te plaatsen

BENODIGDHEDEN ALGEMEEN


