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1. Voorwoord 
 
Baroeg Open Air (hierna te noemen ‘BOA’) is een jaarlijks gratis festival dat wordt georganiseerd door 
poppodium Baroeg. Het festival kenmerkt zich door de brede, underground programmering en 
ontspannen sfeer. Op zaterdag 15 september 2018 heeft de elfde editie van BOA plaatsgevonden in 
het Rotterdamse Zuiderpark bij Ahoy. 
 
Aan de hand van de volgende deelgebieden wordt het festival in dit document geëvalueerd: 
programmering, organisatie, marketing & communicatie, financiën en media-aandacht. 
 
De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd evenement dat werd bezocht door 10.000 mensen. 
Dat is het hoogste bezoekersaantal in de historie van het festival. In het ‘projectplan BOA 2018’ heeft 
de organisatie het streven uitgesproken om 10.000 bezoekers te trekken, 2.000 meer dan het jaar 
ervoor. Dat doel is exact behaald.  
 
Nadat er een crowdfund nodig was om BOA 2018 door te laten gaan, zijn de voorbereidingen in de 
aanloop naar het evenement naar wens verlopen. Van tevoren is het contact met alle gemeentelijke 
instanties erg prettig geweest en de organisatie heeft goed samengewerkt met de externe technisch 
producent My Productions.  
In de loop van de festivaldag bleek dat de organisatie onvoldoende voorbereid was op de grote groei 
van het bezoekersaantal ten opzichte van de vorige edities. Er waren voor het aantal bezoekers te 
weinig muntverkooppunten en barren. Ook was er een tekort aan personeel. Hierdoor ontstonden er 
lange rijen. Hoewel dit voor ongemak zorgde voor de bezoekers, reageerden die hier overwegend mild 
en begripvol op. 
Het festival is verder volgens het draaiboek en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. 
 
Er was in 2018 meer media-aandacht voor BOA dan ooit tevoren. Er verschenen niet alleen artikelen 
in de landelijke bladen AD/RD, Telegraaf en Aardschok, maar ook lokale kranten schreven over BOA. 
Op het festival zelf waren veel media aanwezig die zich specifiek richten op de muziek. Het was goed 
om te zien dat de recensies over BOA 2018 zeer positief waren. 
 
Terwijl de organisatie terugkijkt op de editie van 2018, zijn de voorbereidingen voor de volgende BOA 
al begonnen. De volgende editie staat onder voorbehoud gepland op zaterdag 14 september 2019. 
 
Namens Stichting Baroeg Open Air, 
Leon van Rijnsbergen (directeur) 
 

Rotterdam, 28-11-2018 
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2. Programmering 
 
Het programma van BOA is een verzameling van uiteenlopende harde en alternatieve stijlen zoals 
metal, gothic, hardcore, punk, psychobilly, rock'n roll, electro en industrial. 
Het festivalterrein bood in 2018 plaats aan twee grote tenten. In de grootste van de twee tenten 
bevond zich de Main Stage (het hoofdpodium), waar vier buitenlandse en drie Nederlandse bands 
hebben opgetreden. In een iets kleinere tent traden ‘s middags onder de ‘Talent Stage’ vlag drie 
bands op die een kans kregen om zich aan een groot publiek te presenteren. Hetzelfde podium bood 
’s avonds onder de noemer ‘Electronic Stage’ ruimte aan zes elektronische acts (waarvan drie uit het 
buitenland en drie uit Nederland).  
Tijdens de tiende editie in 2017 is onder de noemer ‘Plee Sessies’ een nieuw, onverhoogd mini 
podium ontstaan in een kleine tent bij een van de toilettengroepen. In 2018 hebben de Plee Sessies 
een vervolg gekregen, onder die noemer waren er tijdens de ombouwpauzes op het hoofdpodium vijf 
(voornamelijk lokale) bands te bewonderen. 
In totaal hebben er tweeëntwintig acts opgetreden. De combinatie van alternatieve stijlen, zowel met 
versterkte gitaren als elektronische muziek, zorgde opnieuw voor een programma dat uniek is in 
Nederland en zelfs daarbuiten. Het muziekprogramma van BOA 2018 zag er als volgt uit: 
 
Main Stage: 
21.15-22.15 Rose Tattoo (AU rock 'n roll)  
19.35-20.35 God Dethroned (NL blackened death metal)  
18.00-19.00 Heidevolk (NL folk metal) 
16.45-17.30 10 Years (US alternative metal / progrock) 
15.30-16.15 Fleddy Melculy (BE hardcore / thrash metal) * 
14.15-15.00 Glowsun (FR stoner / psychedelic rock)  
13.00-13.45 Die Nakse Bananen (NL punk - Popunie Live)  
 
Electronic Stage: 
21.15-22.15 Covenant (SE electro / futurepop) 
19.50-20.50 Audio (UK drum ‘n bass) 
18.40-19.40 De Likt (NL future funk - Popunie live) 
17.20-18.05 †HE D∑ÅD CVL† (NL breakcore / blackmetal / industrial / drum ’n bass - Popunie Live) 
16.05-16.50 [KRTM] (BE industrial techno)  
15.15-15.55 Knarsetand (NL breakbeat / punkrock / balkan) 
 
Talent Stage: 
14.20-14.50 Abdomen (NL garagepunk) 
13.25-13.55 Helm Op (NL hardcore / stoner)  
12.30-13.00 Despicable Heroes (NL modern metal / metalcore, winnaar Metal Battle) 
 
Plee Sessies: 
20.35-21.10 3Speed Automatic (NL heavy rock) 
19.00-19.30 Gewoon Fucking Raggen (NL hardcore / crust)  
17.30-17.55 Deathroll (NL metal / hardcore / punk)  
16.15-16.40 Rude Radiation (NL ska)  
15.00-15.25 Wildebeast (NL rock ‘n roll) 
 
Naast muziek was er op het terrein ook straattheater te zien van Stichting Kracom, die met hun 
‘monsters’ het publiek vermaakten. 
 
 
 
 
 
 
 
* De nieuwe clip van Fleddy Melculy werd deels op BOA 2018 opgenomen 

http://www.baroegopenair.nl/
https://www.facebook.com/RoseTattoo/
https://www.facebook.com/goddethronedofficial/
https://www.facebook.com/heidevolkofficial/
https://www.facebook.com/10yearsmusic/
https://www.facebook.com/fleddymelculy/
https://www.facebook.com/Glowsunmusic/
https://www.facebook.com/DieNakseBananen/
https://www.facebook.com/Covenant-OFFICIAL-156626197713557/
https://www.facebook.com/AudioUK/
https://www.facebook.com/plaatsdelikt/
https://www.facebook.com/thedeadcvlt/
https://www.facebook.com/KRTMNR216/
https://www.facebook.com/Knarsetand/
https://www.facebook.com/abdomenband/
https://www.facebook.com/helmopband/
https://www.facebook.com/despicableheroes/
https://www.facebook.com/3Speed-Automatic-128953247187914/
https://www.facebook.com/gfrhc/
https://www.facebook.com/deathroll010/
https://www.facebook.com/ruderadiation/
https://www.facebook.com/BeastlyMusic/
https://www.youtube.com/watch?v=b2saxEZnan4&fbclid=IwAR3IjDOdsvbBodqXHTCkrXF2KJUdV496VIRLBLGLfODqPjK5zod_-_fL9jc
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3. Organisatie 
 
Na een licht tegenvallende editie in 2017, waarbij door slecht weer het bezoekersaantal minder was 

dan het jaar ervoor, ontbrak het de organisatie aan voldoende middelen om alle voorfinanciering te 

kunnen doen voor de editie in 2018. Daarom werd medio mei 2018 een crowdfundactie opgezet, 

waarmee in een periode van drie weken uiteindelijk ruim 15.000 euro werd opgehaald. Hiermee bleek 

eens te meer hoe groot en trouw de achterban van het festival is en kon de editie in 2018 doorgaan. 

 

Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Baroeg Open Air wordt het meeste werk 

in de voorbereiding van BOA verricht door de betaalde staf van poppodium Baroeg. Zij vragen de 

benodigde vergunningen aan, halen de externe financiers en sponsors binnen en verzorgen de 

programmering, de pre-productie en de PR & marketing. De uitvoerende taken in de voorbereiding, 

zoals het inroosteren van vrijwilligers, zijn in handen van stagiairs en vrijwilligers.  

De technische productie van het festival is sinds 2016 in handen van de externe partij My Productions. 

De samenwerking met deze partij is in 2018 prettig geweest. 

 

Tijdens de op- en afbouw en de productie op de dag zelf maakt de organisatie gebruik van vrijwilligers. 

In 2018 hebben ruim honderdtachtig mensen zich vrijwillig ingezet voor het festival. Op BOA voeren 

vrijwilligers uitvoerende taken uit zoals de hulp bij de fysieke op- en afbouw van het festival, het 

draaien van bardiensten, het verkopen van consumptiemunten, het bemensen van de BOA-

merchandise stand en het uitdelen van programmaboekjes. De vrijwilligers worden echter niet alleen 

ingezet op deze standaard uitvoerende taken. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het stage 

management, ze runnen het financiële kantoor ze coördineren de op- en afbouw op het terrein. 

Tijdens het festival coördineren ze de backstage en de horecapunten. 

 

Ter voorbereiding op het festival hebben er twee bijeenkomsten, zogenaamde ‘dienstenoverleggen’ 

plaatsgevonden onder leiding van de Directie Veiligheid (DV). Hierbij waren alle gemeentelijke 

diensten aanwezig, onder andere de politie, de brandweer, de verkeersmarinier, Stadsbeheer, Schone 

Stad (voorheen Roteb), de GOHR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Rotterdam-

Rijnmond) en DCMR (milieudienst Rijnmond). Het contact met alle instanties is erg prettig geweest. In 

de verschillende overleggen is veiligheid een belangrijk thema geweest.  

Tijdens het festival is de veiligheid op het terrein bewaakt door ingehuurde, gecertificeerde beveiligers, 

terwijl de politie direct buiten het terrein een commando wagen heeft opgesteld voor noodgevallen. 

Met alle ondersteunende instanties is tijdens het festival veelvuldig contact geweest. Onder andere 

door elke drie uur in overleg te treden over de voortgang en door het gebruik van een WhatsApp 

groep waar alle vertegenwoordigers van de diensten in zaten. 

 

In de loop van de festivaldag bleek helaas dat de BOA organisatie onvoldoende voorbereid was op de 

grote groei van het bezoekersaantal ten opzichte van de vorige editie. In 2018 zijn er 10.000 

bezoekers de entree gepasseerd, dat is een stijging van 25% ten opzichte van dan de 8.000 in 2017. 

Er waren voor 10.000 bezoekers te weinig muntverkooppunten en barren, ook was er een tekort aan 

personeel. Hierdoor ontstonden er lange rijen. Hoewel dit voor ongemak zorgde voor de bezoekers, 

reageerden die hier overwegend mild en begripvol op. De organisatie en alle vrijwilligers hebben alles 

in het werk gezet om de rijen weg te werken, maar dat duurde lang. Om het comfort van de bezoekers 

te verhogen en de omzet te maximaliseren dienen deze rijen in de toekomst voorkomen te worden. 

Het festival is verder volgens het draaiboek en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Er zijn 

bij DCMR twee klachten van geluidsoverlast binnengekomen van omwonenden. Hoewel elke klacht er 

een te veel is, acht de organisatie dit een aanvaardbaar aantal. De in de vergunning vastgestelde 

grenswaarden voor de geluidsuitstoot, 100 dB(a) gemeten vanaf de geluidstafels in de 2 grote tenten,   

zijn tijdens het festival niet overschreden. 

http://www.baroegopenair.nl/
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4. Marketing en communicatie 

De marketing en communicatie ten behoeve van BOA 2018 is uitgevoerd aan de hand van het 
‘Promotieplan BOA 2018’. Enkele uitgangspunten en resultaten worden hieronder genoemd. 

Marketing doelstellingen 
 
De organisatie heeft in 2018 de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd: 
1. (Grotere) Financiële reserve opbouwen. 
2. Landelijke media aandacht genereren. 
3. Publieksgroei realiseren. 
 
Uit deze doelen, die uiteindelijk allemaal behaald zijn, vloeiden een aantal specifieke 
marketingdoelstellingen voort. 
 
- (met goed weer) 10.000 bezoekers bereiken 
Dit doel is exact gehaald! 
 
- 8.500 likes behalen met de BOA Facebook pagina (In 2017 waren dat er 7.300)  
Na BOA 2018 had de pagina 9.497 likes, waarmee deze doelstelling ruim behaald is.   
 
- Minimaal 1 artikel over het festival in een betaalde krant 
Dit is ook ruim behaald met twee artikelen in het AD, voor en na het festival. Na afloop artikelen in de 
Telegraaf, Aardschok en Headbangers zine. 
 
- Behoud van de hoge Netto Promotor Score (65 in 2017) in het bezoekersonderzoek  

De waardering van het festival is dit jaar opnieuw gemeten via een publieksonderzoek bij Hendrik 
Beerda, een vaste partner van Rotterdam Festivals en het Uitburo. 
Hieruit is gebleken dat de netto promotor score in 2018 is geeindigd op 56. Hiermee is deze 
doelstelling niet behaald. Ten opzichte van de sector is dit getal nog steeds wel een stuk hoger dan 
het gemiddelde van  
 

 
 
De waardering van het festival is in 2018 is ook iets gezakt, van 96 naar 89. Ook dit getal is hoger dan 
het sectorgemiddelde van 81. 
 

 

Het heeft er alle schijn van dat de dalende cijfers hierboven t.o.v. 2017 te maken hebben met de rijen 
die door de toenemende drukte zijn ontstaan bij de muntverkooppunten en barren. 

 

http://www.baroegopenair.nl/
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Het verhaal van Baroeg Open Air in promo- en aftermovie  
 
Centraal in de communicatie van het festival stonden in 2018 het verhaal van het festival en de sfeer- 
en festival beleving. Om dit tot uiting te brengen is er gewerkt met een lokaal videoteam dat een 
promomovie en aftermovie heeft gemaakt waarin de sfeer van het festival duidelijk naar voren komt. 

Media 
 
De media-aandacht voor Baroeg Open Air 2018 was groter dan ooit tevoren. Zo verschenen er 
artikelen in de landelijke betaalde kranten AD/RD en Telegraaf en in de betaalde magazines 
Aardschok en Headbangers zine. Daarnaast was er veel aandacht op landelijke websites als 3voor12, 
Lords Of Metal, Metalfan en Zware Metalen. Ook lokale kranten als de Nieuwspeper en De 
Havenloods schreven over het festival.  
Op BOA waren veel media aanwezig die zich specifiek richten op muziek. Met velen van hen had de 
organisatie een mediapartnership (bijv. Rock Muzine en Festivalinfo). Dit partnership bestond 
grotendeels uit zichtbaarheid voor het medium op het festivalterrein en advertentieruimte voor BOA op 
het desbetreffende medium. De recensies over BOA 2018 waren zeer positief, ook bij de media 
waarmee geen partnership was. Zie ook hoofdstuk 6 ‘Media-aandacht – een selectie’. 

 

 

 

 

 

 

http://www.baroegopenair.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=8UFi1q5ahUc
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5. Financiën 
 
De eindafrekening van de 2018-editie van Baroeg Open Air ziet er als volgt uit: 
 

     Versie: 26-10-2018 

Inkomsten 
   

Uitgaven 
  

       Omschrijving Bedrag 
  

Omschrijving Bedrag 
 

       Fondsen 
   

Programmakosten 
  Rotterdam Festivals € 17.500 

  
Gage artiesten € 26.025 

 FPK € 12.500 
  

Catering artiesten € 3.205 
 Van Wijngaarden-Boot € 2.000 

  
Reis- en verblijfkosten € 825 

 Subtotaal 
 

€ 32.000 
 

Commissiekosten € 1.051 
 

    
BUMA (7% van gages) € 1.825 

 Sponsoren   
 

Subtotaal 
 

€ 32.931 

Inbev € 8.000 
     Popunie   € 2.750 
  

Personeelskosten 
  FNV  € 2.500 

  
Inhuur + hotel My Productions € 5.360 

 Overig € 1.000 
  

EHBO € 1.750 
 Subtotaal 

 
€ 14.250 

 
Overig extern personeel € 1.800 

    
 

Kleding vrijwilligers € 2.106 
 Eigen inkomsten   

 
Catering vrijwilligers € 1.557 

 Nettowinst horeca € 113.867 
  

Subtotaal 
 

€ 12.573 

Inkomsten cateraars € 10.627 
     Advertenties € 4.775 
  

Productiekosten BOA 
  Verhuur marktkramen € 3.425 

  
Techniek (licht + geluid) € 16.614 

 Crowdfund € 16.157 
  

Stroom + terreinverlichting € 7.584 
 Donaties op festivaldag € 286 

  
Muntautomaten € 5.159 

 Nettowinst merchandise € 2.192   Marktkramen € 514  

Subtotaal 
 

€ 151.429 
 

Overige materialen € 3.120 
 

    
Subtotaal 

 
€ 32.991 

Schenkingen 
      Poppodium Baroeg € 20.000 

  
Productiekosten My Productions 

  Subtotaal 
 

€ 20.000 
 

Security € 14.060 
 

    
Tenten / podia / layer € 27.826 

 Overig 
   

Units € 7.245 
 Onderzoeksbijdrage RF  € 3.000 

  
Hekwerk € 4.047 

 Subtotaal 
 

€ 3.000 
 

Rijplaten € 3.252 
    

 
Sanitair € 3.355 

    
 

Inventaris € 1.327 
 

    
Transportmiddelen € 3.760 

 

    
Doeken / borden € 329 

 

   
  

 
€ 65.201 

    
Organisatiekosten 

  

    
Vergunningen € 1.500 

 

    
Accountantskosten € 2.413 

 

    
Marketing / promotie € 4.622 

 

    
Publieksonderzoek € 1.292 

 

    
Advieskosten € 1.100 

 

    
Kosten programmaboekje € 1.099 

 

    
Kantoorkosten € 953 

 

    
Verzekeringen € 1.895 

 

    
Subtotaal  € 14.874 

    
   

       Totaal Inkomsten 
 

€ 220.679 
 

Totaal Uitgaven 
 

€ 158.750 

       Eindresultaat 
 

€ 62.109 
     

http://www.baroegopenair.nl/
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6. Media-aandacht – een selectie 
 
 
Recordaantal bezoekers Baroeg Open Air 
“Het alternatieve Baroeg Open Air Festival trok gisteren 10.000 bezoekers, een recordaantal voor het evenement 
in het Zuiderpark. Leon van Rijnsbergen, de directeur van het festival, is tevreden:,,Ik ben zeer trots op de drukste 
editie van Baroeg Open Air tot nu toe".” 
AD/RD 
 
Tienduizend muziekliefhebbers op Baroeg Open Air 
“Punk- en metalfestival Baroeg Open Air heeft volgens de organisatie een recordaantal bezoekers getrokken. Er 
kwamen zo'n 10 duizend mensen op af. Dat is tweeduizend meer dan vorig jaar.  
Poppodium Baroeg organiseerde het gratis festival in het Rotterdamse Zuiderpark voor de elfde keer. Op het 
programma stonden onder meer Rose Tattoo, de Rotterdamse live-sensatie De Likt en bands als Heidevolk, God 
Dethroned, Fleddy Melculy en Die Nakse Bananen.  
Door geldgebrek stond Baroeg Open Air dit jaar op losse schroeven. Het festival kon doorgaan dankzij een 
crowdfundingsactie, die binnen drie weken ruim 15 duizend euro opleverde. 

Rijnmond 
 
Live-verslag: Baroeg Open Air 2018 
“Na een financieel spannende periode voor Baroeg Open Air (BOA) waarin een crowdfundingcampagne het 
festival heeft moeten redden, is 15 september eindelijk DE dag aangebroken. Het festival trok dit jaar gedurende 
de zonnige dag 10.000 bezoekers, wat een recordaantal is voor BOA. Vorig jaar waren er nog ruim 8.000 
bezoekers.” 
Popunie 
 

Fotoverslag Baroeg Open Air 2018 

“Baroeg Open Air trok afgelopen weekeinde aangemoedigd door het fijne weer een recordaantal mensen naar 

Rotterdam-Zuid. Het volgens eigen zeggen hardste festival had dit jaar voor iedereen iets te bieden, verdeeld 

over vier plaatsen incluis een podium voor talenten en een plek voor pleesessies. Na een poosje te hebben 

doorgebracht bij de muntenverdeling en uiteindelijk ook nog wat te drinken te hebben bemachtigd, maakte René 

Oonk het volgende verslag in beelden van een bruisend en sfeervol Baroeg Open Air.” 

Muzine 

 
Baroeg Open Air 2018 
“Het zag er heel even naar uit dat Baroeg Open Air dit jaar niet door zou gaan, maar na een geslaagde 
crowdfunding-campagne gaat deze editie in als de meest bezochte editie tot nu toe. In plaats van de achtduizend 
mensen van vorig, telde de organisatie nu tienduizend bezoekers. Vanzelfsprekend is dit prachtige nieuws voor 
Rotterdams beste alternatieve poppodium, al hoop ik dat er volgend jaar iets meer mensen zich als vrijwilliger 
aanmelden om de verschillende bars te bemannen.” 
Metalfan.nl 
 
Maar liefst 10.000 bezoekers voor Baroeg Open Air 
“Leon van Rijnsbergen, directeur van het festival, kan terugkijken op een prachtige dag. De elfde editie van het 
gratis festival ‘Baroeg Open Air’ in het Zuiderpark trok maar liefst 10.000 bezoekers. 2.000 meer dan vorig jaar.” 
IJsselmonde nieuws 
 
Recordaantal bezoekers voor Baroeg Open Air 
“Afgelopen zaterdag 15 september vond het gratis festival Baroeg Open Air plaats in het Rotterdamse Zuiderpark. 
Poppodium Baroeg organiseerde het festival voor de elfde keer! Baroeg Open Air richt zich op harde en 
alternatieve muziek zoals metal, punk, rock en drum ’n bass.” 
In de buurt Rotterdam 
 
Baroeg Open Air 2018 (festival review) 

“With 21 acts spread over 4 stages, Baroeg Open Air 2018 was an edition to remember. The free metal festival in 

Rotterdam had a record number of visitors: 10.000! Besides that the 11th edition was “saved” by a large group of 

fans, who collected €15.000 via crowdfunding. The organization did a good job and succeeded to get the 

legendary Australian hardrock band Rose Tattoo as headliner. Other interesting metal bands at the festival were 

God Dethroned, Fleddy Melculy, Heidevolk, Deathroll and Despicable Heroes. Relive Baroeg Open Air 2018 

again by scrolling down. See ya next year!” 

Pitkings 

 

http://www.baroegopenair.nl/
https://www.ad.nl/rotterdam/recordaantal-bezoekers-baroeg-open-air~a3acac0e/
https://www.rijnmond.nl/nieuws/172932/Tienduizend-muziekliefhebbers-op-Baroeg-Open-Air
https://popunie.nl/live-verslag-baroeg-open-air-2018/
https://popunie.nl/live-verslag-baroeg-open-air-2018/
http://www.muzine.nl/recensie/live/fotoverslag-baroeg-open-air-2018
http://www.metalfan.nl/concertreviews.php?id=1271
https://www.ijsselmondenieuws.nl/maar-liefst-10-000-bezoekers-voor-baroeg-open-air/
https://indebuurt.nl/rotterdam/nieuws/recordaantal-bezoekers-voor-baroeg-open-air~62927/
https://www.pitkings.nl/baroeg-open-air-2018-festival-review/

