
27 april Aquabest Eindhoven 
Supersized Kingsday: het grootste hardere stijlen festival van Nederland 
  
Het begon als een kleinschalig festival in een stadsparkje, maar tegenwoordig valt Supersized 
Kingsday onder de grootste festivals van het land op 27 april. Ook dit jaar pakt organisatie b2s 
groots uit. Het evenement, dat overdag plaatsvindt op Aquabest nabij Eindhoven, heeft de 
komst van populaire artiesten aangekondigd. Zo staan onder meer Headhunterz, Paul Elstak 
en Brennan Heart op het programma. Ook Angerfist, de populairste hardcore artiest ter 
wereld volgens de fameuze DJ Mag Top 100, is aangekondigd. Deze namen zijn slechts een 
greep uit de line-up die uit meer dan 150 artiesten bestaat. Organisator b2s belooft dat deze 
vijfde editie op Aquabest wederom spectaculair gaat worden. 
  
In voorgaande jaren is Supersized Kingsday georganiseerd onder het merk Supersized. Dit jaar 
is dat veranderd in b2s. Elizabeth Dijkhuizen van b2s: “Supersized Kingsday werd tot de 
voorgaande editie onder onze andere merknaam ‘Supersized’ georganiseerd, omdat we 
eigenlijk kleinschalig begonnen. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot 40.000 bezoekers 
en zijn we de grootste van Nederland op Koningsdag. Daar zijn we met b2s enorm trots op en 
dus was het een logische keus om het b2s brand er aan te koppelen.” 
  
b2s is onder meer bekend van Decibel outdoor met 70.000 festivalbezoekers. Dit evenement 
vindt in augustus plaats op Beekse Bergen bij Tilburg.  Ook het concept Pussy lounge is 
onderdeel van de b2s portfolio, waar onder anderen grondleggers Paul Elstak en Darkraver 
ook vast in de programmering staan. Supersized Kingsday past in dit rijtje. 
  
De kaartverkoop van Supersized Kingsday is inmiddels van start gegaan. Volgens Dijkhuizen 
gaat dit erg goed: “We hebben een ontzettend goede start gemaakt! De Early-Birds zijn 
uitverkocht. In een volle festivalmarkt moet men veel keuzes maken. Gelukkig lijken velen de 
keus voor Supersized Kingsday te maken dit jaar. De reden? De altijd gezellige sfeer, keuze uit 
9 verschillende podia waar alle genres binnen de hardere stijlen aanwezig zijn, het zomerse 
terrein en het Hollandse tintje zijn allen redenen voor de groeiende populariteit van het 
festival," aldus Dijkhuizen. 
  
Supersized Kingsday vindt op 27 april 2018 plaats op Aquabest Eindhoven. Meer informatie 
en de volledige line-up is te vinden op https://www.b2s.nl/kingsday 
 


