Ik ben

Eric Herber
en

Spring
jaarlijks met mensen vanaf

4
tot ver boven de

50
jaar, in meer dan

200
clinics met in totaal meer dan

20.000
deelnemers in Nederland en daarbuiten.

Ik heb inmiddels

24 jaar
ervaring met betrekking tot het

Touwtje Springen
als competitieve en recreatieve atleet, en ook als docerende en
zelfstandig ondernemende man.

Ik ben geen marketeer...
Ik ben geen mediapersoon...
Ik doe de dingen graag op eigen wijze en daarmee

‘Buiten de box’...
Ik pak mijn verleden en koppel het aan mijn heden.
Ik kijk om me heen en voeg dat daar aan toe.
Het suddert en het groeit en sterft daarmee of wordt Levensvatbaar.

‘Heel iets simpels: Touwtje Springen.
Ja.
Doe dat gewoon daar!
En waarom is het niet?!?
Je kan lachen.
De één kan het wel.
De ander kan het niet.'.
Vroeger werd er veel meer Bewogen en Gespeeld op straat.
Vroeger waren ondermeer ‘Het Spel Zonder Grenzen’, ‘AVRO’s
Sterrenslag’ en ’It’s All in the Game’ te zien.
Tegenwoordig zijn dit soort grote shows vrijwel alleen nog maar met
Sterren & Iconen van de TV.
Ik zou graag weer een

TV-programma
willen met (gemengde) teams van onbekende Nederlanders, Atleten,
Musici, Sterren & Iconen, Politici en anderen.

We hadden ‘Sterren Dansen’; in de zaal en op het ijs.
Er was ‘Sterren Springen’ vanaf de duikplank en ‘Sterren Zingen’ in allerlei varianten.
Er zijn allerhande talenten-programma’s, maar alleen voor de geselecteerden en de (aller)besten.
En ik wil weer een programma-format maken waarin iedereen mee kan doen en iedereen en plek kan hebben en iedereen zichzelf realistisch kan
identificeren met de deelnemers.
De werknaam wordt voorlopig:

‘Vet Vermoeiend’

.

In de SpelShow ‘Vet Vermoeiend’ is het

Spring Touw
de Rode Draad.
Er zijn allerhande Touwtje-Spring-opdrachten met één-, twee-, drieen meertallen.
Er zijn

wedstrijden
met
absolute waarden als tijd en aantal, maar ook subjectieve momenten
als jury- en publiekswaardering voor de geleverde

prestatie of
presentatie.
Er is winst en verlies.

De

Pilot ‘Vet
Vermoeiend’
bestaat uit de volgende fasen:
1. Schrijven van een goed format.
2. Contact leggen met een beeld- en geluidregistratie-bedrijf.
3. Uitnodigen van 1 basisschool om een try-out te realiseren.
4. Try-out opnemen.
5. Evalueren Try-out.
6. Monteren Try-out.
7. Vertonen gemonteerde Try-out.
8. Evalueren gemonteerde Try-out.
9. Conclusies & advies.

Kosten
(Indicatie)
1
2

€
€

5.000,00 Schrijven van een goed format.
500,00 Contact leggen met een beelden geluidregistratie-bedrijf.

3

€

500,00 Uitnodigen van 1 basisschool
om een try-out te realiseren.

4
5
6
7
8
9

€
€
€
€
€
€

5.000,00
1.000,00
4.000,00
500,00
1.000,00
-

Try-out opnemen.
Evalueren Try-out.
Monteren Try-out.
Vertonen gemonteerde Try-out.
Evalueren gemonteerde Try-out.
Conclusie & advies.

Totaal : € 17.500,00
Gezien de geringe kosten, is het wenselijk EN haalbaar om de gehele cyclus
nog een keer te doen met minimaal twee andere scholen en/of doelgroepen.

Na de pilot is het volgende

gerealiseerd:
Een format voor een nieuw TV-Familie-programma dat gezien kan
worden door heel veel mensen uit zowel de doelgroep, als
daarbuiten.
Dit geheel kan vervolgens worden aangeboden aan diverse bedrijven
om het format uit te werken naar een commercieel haalbaar product.
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Getrouwd met Anke
Geboorte Manon
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1996 – heden Zelfstandig ondernemer (KvK-nr: 72 49 76 10)
Opgedane Touwtje Springen-ervaringen:
1995
1e kennismaking met Rope Skipping
1995 - 2007 Deelname aan Europese Kampioenschappen
1996 - 2007 Bestuurlid en President NRSO, ERSO en FISAC-IRSF
2000 - heden Full time ‘Touwtje Springer’

ZZP’er
Medio 1996 geboren uit de Liefde voor Sporten en Bewegen;
en Rope Skipping in het bijzonder.
Vanaf oktober 2009 ingeschreven bij de KvK onder de naam

ProJump

.

Mijn

KRACHT
ligt met name in het geven van clinics:
 Rope Skipping begint,
waar Touwtje Springen ophoudt…
 Double Unders
 YukiGassen
 Mobiele BeweegTegels
…
En het ontwikkelen en maken van nieuwe Producten:
 BeweegTegels
 Droge Sneeuwballen
 deANDEREbal
 SpringBaan
…

Bewegen
gaat vanzelf.
Je hebt alleen de

juiste middelen
nodig,
Om te worden

uitgenodigd...

