
 wil jij het beste   
schoolfeest organiseren?



ONZE VISIE

Ons werk is schoolfeestjes  bouwen.  
Dit vinden we heel tof, maar vooral 
heel belangrijk! Want wij hebben  
geleerd dat een geslaagd schoolfeest 
kan bijdragen aan de sfeer en  
tolerantie op een school. 

Leerlingen, docenten en conciërges  
ontmoeten elkaar tijdens een 
schoolfeest in een andere setting, op 
een andere manier. 
Een verantwoordelijkheid die we erg  
serieus nemen. Daarom gaan we  
bij elk feest tot het uiterste om op  
een verantwoorde en professionele  
manier, leerlingen het beste 
schoolfeest te bezorgen op hun  
eigen school!
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ONZE INGREDIËNTEN
Waanzinnige schoolfeesten verzorgen is onze specialiteit! Uit ervaring weten we inmiddels 
welke ingrediënten een gaaf en vooral geslaagd schoolfeest nodig heeft.

Alle leerlingen enthousiast 

krijgen voor een schoolfeest 

wordt steeds lastiger.  

Daarom helpen wij met gave 

promotiemiddelen, acties 

en entreekaartjes om ervoor 

te zorgen dat niemand het 

schoolfeest wil missen!

We gebruiken professionele       

apparatuur om de school 

compleet om te bouwen tot 

een hippe discotheek. Zo 

kunnen we, in combinatie 

met een concept of thema, 

de beleving helemaal 

compleet maken!

Tijdens het feest draaien 

we verzoekjes, hits en coole 

remixen afgestemd op het 

karakter van de school.  Met 

veel interactie proberen we  

iedereen te activeren en een 

waanzinnig schoolfeest te 

laten beleven!

Ons team is ruim van 

tevoren aanwezig om in 

korte tijd de show op te 

bouwen.  Het feest kan 

zo op de afgesproken tijd 

beginnen en anderhalf uur 

na het schoolfeest staan we 

meestal weer buiten.

apparatuurpromotie op en afbouwhet feest
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VERANTWOORD 
FEESTEN

Daarmee hebben we onze handtekening gezet  
onder het actieplan  ‘Preventie gehoorschade’. 
Dat betekend dat we ons conformeren aan de 
decibel(dB) norm van ‘Veilig geluidsniveau in  
de vrije tijd’ welke wordt erkend door de Nationale  
Hoorstichting. Tijdens het feest meten we het 
volume continue met een dB-meter. 
Ook zetten we actief in op bewustwording over 
de gevaren van gehoorschade. Daarnaast letten  
we op de stijl van de muziek die we draaien en op  
de interactie met de leerlingen. Zo proberen we 
ervoor te zorgen dat  iedereen met een positief 
gevoel het feest verlaat.

Alles is gezondheid...Alles is gezondheid...

scoor nu je eigen oordoppen!

door onze toffe samenwerking met thunderplugs, 

kunnen leeringen tijdens het feest via een hippe 

automaat, gecertificeerde oordoppen scoren! 

Verantwoord feesten vinden we super belangrijk!  
Daarom zijn we partner geworden van ‘Alles is 
gezondheid...’, een programma van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een 
vitaler en gezonder Nederland.

4 De pledge ‘actieplan preventie gehoorschade’ is terug te vinden op www.allesisgezondheid.nl

Kijk voor meer informatie op
www.thunderplugs.nl



Nationale Hoorstichting

Goed kunnen horen lijkt  misschien 
vanzelfsprekend, maar het gehoor 
is een kwetsbaar zintuig en kan 
door hard geluid snel beschadigen. 
Helaas is gehoorschade niet meer 
te herstellen. 
Daarom werken wij samen met de 
Nationale Hoorstichting om op 
een verantwoord geluidsniveau  
muziek te draaien tijdens een 
schoolfeest. 

HOE
GOED IS
JOUW

GEHOOR? 
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Hoe goed hoor jij eigenlijk?  Doe de check op  www.oorcheck.nl 



Fragmenten uit ons interview 
door ‘Gezonde School’.
DeBesteSchoolFeesten (DBSF) heeft al 
25 jaar ervaring met het organiseren 
van feesten op middelbare scholen. 
Het bedrijf voelt zich niet alleen 
verantwoordelijk voor een feestelijke 
sfeer, maar ook voor een gezond 
geluidsniveau. 
Waarom staat het geluid op veel  
feesten zo hard? 
Egbert de Kwaasteniet van DBSF  
vertelt: ‘Wie naar een concert of  
muziekfeest gaat, wil de beat in zijn 
lijf voelen. Als leerlingen het geluid 
te zacht vinden, voelen ze zich niet  
serieus genomen.’ 
Kiezen jullie het geluidsniveau of 
doen de scholen dat?
‘Dat doen wij. Dat hoort bij onze 
verantwoordelijkheid.  Wij    organiseren 
namens middelbare scholen feesten 
voor minderjarigen. Dat betekent 
onder andere dat we geen muziek 

draaien met grof taalgebruik en 
dat we ons ervoor inzetten dat het 
gemiddelde geluidsniveau niet boven 
de 97 decibel uitkomt.’
De Pledge ‘Actieplan Preventie  
Gehoorschade’
DeBesteSchoolfeesten heeft een 
pledge ondertekend voor het  
Actieplan Preventie Gehoorschade 
als partner van ‘Alles is gezondheid..’ 
Met deze pledge belooft DBSF om 
zich ervoor in te zetten dat scholieren 
van muziek kunnen genieten op een 
manier die veilig is voor het gehoor. 
Lukt het om het op een goed  
volume te houden?
‘Dat is een pittige opgave, maar onze 
dj’s weten hoe ze ermee moeten 
omgaan. Ze zetten de muziek 
bijvoorbeeld het eerste uur iets 
zachter en laten het volume in de loop 
van het feest geleidelijk toenemen. 

Op een decibelmeter zien onze 
dj’s zowel wat het gemiddelde 
geluidsniveau gemeten over een 
kwartier midden in de zaal is, als het 
gemiddelde van de hele avond.’
‘Tot slot: zijn er manieren om een 
lager volume te compenseren?
‘Ja, wij zetten onze luidsprekers 
verhoogd neer, zodat er minder 
volume nodig is om het midden 
van de zaal te bereiken. En we  
hebben goede dj’s: vakmensen 
die weten hoe ze een zaal moeten 
bespelen met hun muziekkeuze en 
enthousiasme.’

Meer weten over Gezonde School?  
De Gezonde School-aanpak is een  
werkwijze voor scholen om planmatig en 
structureel met gezondheid aan de slag 
te gaan. Ook gezond aan de slag? Kijk dan 
snel op www.gezondeschool.nl

6 Lees het volledige interview op www.gezondeschool.nl en zoek naar: ‘Schoolfeesten, ook een feest voor de trommelvliezen’.



kijk voor recente feesten op onze

facebookpagina #debesteschoolfeesten.nl
ONZE
CONCEPTEN
Geef je schoolfeest extra beleving met 
onze toffe en complete concept  
pakketten! De concepten zijn helemaal 
van deze tijd en zorgen voor  veel 
interactie tussen de leerlingen, 
docenten en conciërges. 
We hebben verschillende pakketten  
kostenneutraal samengesteld zodat 
elk feest zichzelf kan betalen. We zijn 
daarbij uitgegaan van 300, 500 of 1000 
feestende leerlingen. 
Met deze pakketten kun je voor het 
betreffende aantal leerlingen gave 
schoolfeesten organiseren. 
Kies één van onze concepten of verzin  
een speciaal thema en maak je  
schoolfeest vernieuwend, afwisselend 
en onvergetelijk!!
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Tarieven, foto’s, video’s  en 3D tekeningen 
van elke show staan op onze website.



DBSF.NL ON TOUR! is een strakke 
show die rekening houdt met een 
kleiner budget.

Met minimale spullen creëren we 
maximaal feest! Elk schoolfeest is 
voorzien van het DBSF.NL ON TOUR! 
feestteam dat met veel energie,  
interactie, actuele hits en vette  
remixen samen met de leerlingen 
een knaller van een schoolfeest 
bouwt! Vanzelfsprekend kunnen de  
samengestelde pakketten als basis 
dienen om je schoolfeest verder vorm 
te geven. 

f e e s t e n.n
l

de

 beste
on

tour

Met bijvoorbeeld confetti

            of spiegelbollen?!
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De show die in de zomervakantie de Spaanse campings 
aandoet, is ook in Nederland te boeken!  
Of het nu herfst, winter of lente is, met de Summer Dance 
Party wordt de zomer in huis gehaald. Deze zomerse party 
met zonnige hits en gekke dansjes staat garant voor een 
spetterende, interactieve knaller van een show!

aan te vullen met

OF een opblaaspakket!
hawaii slingers...

9www.debesteschoolfeesten.nl n info@dbsf.nl n tel: 078 - 8420 341



We gebruiken de leukste elementen van 
UV-verf feesten maar dan zonder de 
rommel en toch heel veel fun!
Met ‘wit’ als dresscode, UV-gezichtsverf, 
neonarmbandjes en brillen, UV-confetti 
en grote blacklights geef je heel veel 
kleur en nog meer belevenis aan je  
unieke schoolfeest.

geef kleur aan  

je schoolfeest!

Een waanzinnig, kleurrijk en uniek  
concept vol interactie en color!

extra tof met 

led foam sticks!
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XITE is dé jongeren muziek-

zender van Nederland. Met 

het uitzenden van 24/7 muziek 

gerelateerde content voorziet 

XITE ook scholieren van hun 

dagelijkse portie muziek en 

entertainment.

De XITE Schoolparty gaat daarom 

hard!! Een over de top complete 

show inclusief flatscreen video-

schermen, fullcolor lasers,  confetti 

shooters en grote dansblokken.  

Het XITE Schoolparty team staat 

garant voor een vette party!
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EXTRA BELEVING

Naast onze standaard concepten en 
pakketten kunnen we een schoolfeest 
ook op maat verzorgen. Er zijn genoeg 
manieren om binnen budget, extra 
beleving aan je schoolfeest te geven..

CONFETTI SHOOTERS

SPIEGELBOLLEN

FULL COLOR LASERS  

RODE LOPERS 

THEMA FEESTEN 

ARTIEST OPTREDENS

DANSBLOKKEN

LED FOAM STICKS

VIDEO SCHERMEN

SCHUIMPARTY’S  

LED DANSVLOEREN 

BLACKLIGHTS 

OPBLAASPAKKETTEN

KARAOKE DOUCHE

UV-ARMBANDJES

en nog veel meer... 

Een vette
schuimparty
binnen?
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of gewoon buiten?!

en Groots uitpakken 
kunnen we natuurlijk ook!
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ook zin in een feestje...

   ...op de piste?!

www.leverreizen.nl

Lever Reizen is specialist in het  
organiseren en verzorgen van 
wintersport vakanties voor 
middelbare scholen. Samen met  
Lever Reizen hebben we het unieke 
concept Powderfest ontwikkeld.

Na een dag vol stralende zon,  
blauwe lucht en heerlijke pistes, 
is er niks beters dan te eindigen met  
je eigen schoolfeest in de sneeuw! 

Je eigen schoolfeest in de sneeuw!
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Wij hebben ervaren dat professionele beveiliging op een 

schoolfeest erg nuttig is. Denk aan alcoholcontrole bij de 

deur en toezicht tijdens het feest of buiten op het plein.

Wij werken met een gerenomeerde partij die met een 

gepaste uitstraling de gezelligheid van het feest waarborgd. 

Portofoons zijn standaard inbegrepen. Extra opties zoals het 

huren van alcoholtesters behoort ook tot de mogelijkheden. 

Be   eiliging

Online  
kaartverkoop
Door onze samenwerking met Chipta hebben scholen nu 

de unieke mogelijkheid om kaartjes online te verkopen. 

Met een E-ticket kunnen de kaartjes bij de deur worden 

gescand en wordt direct geregistreerd wie er binnen is. 

Informeer naar de mogelijkheden.
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Zin gekregen om samen met ons het beste schoolfeest  te organiseren?

De beste referenties die wij ons kunnen wensen:

Waar is dat feestje?

bel ons dan gerust!

DeBesteSchoolFeesten  ¦  Postbus 244  ¦  3350 AE  ¦  Papendrecht  ¦  078 - 8420341  ¦  info@dbsf.nl  ¦  www.dbsf.nl 

 078 - 842 03 41  


