
   

EEN SUCCES ZONDER WEERGA  
VOOR BRUSSEL BAD !

Brussel Bad 2013 mag beschouwd worden als de beste editie die het evenement kende sinds de opstarting in 2002 ! 

Deze elfde editie ging zeer vlotjes van start op 5 juli, dankzij een uitzonderlijk en feeëriek openingsspektakel. De toon 
was gezet : tijdens het eerste weekend betrad een massa volk de Akenkaai. 

Gedurende de vijf weken van het evenement bleef de site vollopen : de bezoekers, die massaal langskwamen, 
maakten van Brussel Bad dé ontmoetingsplaats van de zomer in Brussel. De hutjes, strandstoelen, lekkere cocktails 
alsook het warme zand boden iedereen mooie momenten van ontspanning met de familie, vrienden of collega’s telkens 
weer in een zomerse feestsfeer ! Brusselaars, Belgen en buitenlandse toeristen van alle leeftijden en achtergronden 
vermengden zich op harmonieuse wijze onder de Brusselse palmbomen.

Met een gemiddelde temperatuur van 25,9° (bron : KMI), was de maand juli 2013 één van de warmste maanden met de 
minste neerslag van de laatste jaren. 

Deze excellente weersomstandigheden hebben een belangrijke rol gespeeld in het succes van het evenement dit jaar. 
Een belangrijke uitbreiding van het publiek kon inderdaad ook vastgesteld worden hetgeen de tendens van vorig 
jaar bevestigde. 

Maar het ontegensprekelijke succes van deze 11de editie kan niet enkel toegeschreven worden aan het mooie weer. 

De Stad Brussel, die het evenement reeds 11 jaar draagt, is er ingeslaagd om, zoals vooropgesteld, de aangeboden 
activiteiten te  vernieuwen en uit te breiden. De organisatoren hebben dus nieuwe samenwerkingen en projecten opgezet 
die in grote mate hebben bijgedragen tot het welslagen van Brussel Bad 2013 !
 
Zo heeft de site dit jaar een drastische herinrichting ondergaan : mooie identieke terassen  werden geïnstalleerd voor de 
handelaars, die zij zelf konden personaliseren. Veel aandacht werd eveneens geschonken aan de algemene aankleding 
van Brussel Bad ten einde een zo aangenaam en gezellig mogelijke omgeving te creëren.  

Het festival ‘L’Heure d’Été’, een nieuw initiatief met de cinema Galeries, stelde een selectie van twaalf ‘ad hoc’ films 
voor, die de cinefielen konden ontdekken met de voeten in het warme zand en de ogen gericht op het grootste openlucht 
scherm van de hoofdstad (15x x 8m).

De gevarieerde en perfect beveiligde watersportactiviteiten hebben hun plaats opgeëist op zondag voor menige 
familes. 

Het festival ‘Let it Beach’ bood een veelzijdige en coherente programmatie van concerten en verschillende initiaties 
voor, voor ieders smaak, leeftijd en stijl, maar steeds in feeststemming. 
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Sport heeft een toonaangevende plaats ingenomen op het evenement dankzij de talrijke sportieve activiteiten die zowel 
fysiek als ludiek waren. 
Tornooien van Beach Soccer, Beach Volley, Beach Rugby en petanque werden georganiseerd in de sportzone. Alsook 
de lessen pilates, zachte gymnastiek en balloon’s gym, of nog de verscheidene demonstraties en initiaties... Ook Jean-
Marie Pfaff was van de partij voor een penalties tornooi, tot groot genoegen van groot en klein die een groot kampioen 
konden uitdagen in een uitzinnige sfeer. 

De late namiddagen op het Croisetteke en de cruises op de Boat Club, in samenwerking met de beste DJ collectieven 
van Brussel, werden een onmisbare afspraak voor een drankje na het werk of voor een overgetelijke avond.  
Hun reputatie, die de grenzen van de hoofdstad overschreed, leidde tot de beslissing van de organisatoren om het 
aantal cruises op zondag te verhogen !

Ook de nieuwe spellen en kinderactiviteiten mogen niet over het hoofd gezien worden. Elk jaar meer succesvol en 
geanimeerd. 

Samengevat, 10/10 voor dit Brusselse evenement dat een bont publiek aantrekt van over heel België en daar buiten.

BRUSSEL BAD 2013 IN ENKELE CIJFERS :

- 11.000 werkuren voor de jobstudenten;
- 2.000 personen die deelnamen aan de watersportactiviteiten ;
- 30 avonden op het  Croisetteke en op de Boat Club ;
- 3.000 personen die meevaarden op de Boat Club ; 
- 4.500 personen die naar de openlucht cinema kwamen ;
- er werd meer dan 500u volleyball gespeeld ;
- 1.300 ping pongspelers ;
- meer dan 1.000 spelmomenten en gezelschapsspellen ;
- 2.000 kinderen namen deel aan de concerten die voor hen werden opgezet ;
- 6.000 kinderen kwamen langs op de kids zone ;
-  het aantal Facebook fans van het evenement werd bijna verdubbeld op 5 weken tijd !  

10.000 mensen volgen nu Brussel Bad. 

…EN LEVE VOLGEND JAAR VOOR DE 12DE EDITIE VAN BRUSSEL BAD DIE ZAL 
PLAATSVINDEN VAN VRIJDAG 4 JULI TOT ZONDAG 10 AUGUSTUS 2014. 

Met dank aan de partners 

www.levif.be


