PERSBERICHT

NATIONAAL BERICHT
MET DIT UITGEBREID PERSBERICHT WENST BAL DER BALS TE REAGEREN OP ALLE
VOORGAANDE VERSCHENEN BERICHTEN EN PERSARTIKEL OMTRENT BAL DER
BALS EN BEPAALDE INDIVIDUEN DIE WORDEN GELINKT AAN BAL DER BALS.

INHOUDSTABEL
Last-minute locatiewijziging
Bal der Bals keer terug naar roots
Jongeren kunnen ook met klasse uitgaan
Twee edities per jaar
Heropstanding na flopeditie
Onomkeerbare perceptie
Facebook-pagina verdwenen
Bijkomende veiligheidsmaatregelen
Slachtoffer van pers en justitie
Vrijspraak in hoger beroep
Alle opbrengsten voor het goede doel
Opgelicht door Adam Meysman en Sotto’s Event Center
Lastercampagne en afpersing op sociale media
VIP uitverkocht
Nieuwe toegangskaarten
Kaartenverkoop
Addendum persartikels

BEGIN PERSBERICHT
Dames en heren, haal dat pak of partyjurkje alvast uit je kleerkast want op zaterdag 6 mei en 4
november is discotheek BOCCA te Destelbergen het decor voor het nieuwe ‘Bal der Bals’.
Door zowel opgelegde veiligheidsmaatregelen en tal van onvoorziene omstandigheden, buiten alle
wil om, zoals het onterecht verwijderen van de dierbare en noodzakelijke Facebook-pagina en de
bijhorende doelgroep waarmee het evenement staat of valt, maar ook in ‘het geschapen klimaat’
door voornamelijk de aanhoudende en louter negatieve mediaberichtgeving waarbij men aan al het
positieve blijft voorbijgaan en het misleidende en onjuiste karakter de voorbije jaren in tientallen
artikels geleid heeft tot onnodige stemmingmakerij terwijl altijd zowel op voorhand als achteraf
gebleken is dat ons niets te verwijten viel, dient de organisatie van koers te veranderen om de beste
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belevenis te blijven garanderen ten einde niet meer ongewild meegezogen te worden in een
negatieve spiraal.”, luidt het bij de organistoren. “Zowel het bedenkelijk handelen als niet-handelen
van bepaalde journalisten als justitiële tekortkomingen nopen ons om bepaalde maatregelen te
nemen ten einde de continuïteit en werking niet verder in het gedrang te brengen. Tenslotte kunnen
wij niet zomaar een negatieve perceptie veranderen die niet meer strookt met de werkelijkheid
terwijl er heel wat leveranciers en medewerkers afhaken en niet enkel op een verkeerd beeld
doordat al dat al het moois en positieve zomaar genegeerd en weg gefilterd wordt.”
“Om te vermijden dat dit nog voor meer problemen zou zorgen en doordat velen uitstelden tot het
laatste moment, kunnen wij nu pas deze aankondiging doen. Wij willen er alles aan doen opdat Bal
der Bals kan doorgaan op dezelfde datum en onder de best mogelijke omstandigheden zodat wij
onze bezoekers niet nodeloos hoeven teleur te stellen – integendeel. Annuleren is daarom ook geen
optie.”, staat op de website van het evenement te lezen. “Op deze manier hopen wij ook om er voor
te zorgen dat men niet meer al het positieve zal weg filteren ondanks de vooroordelen en
belemmeringen waardoor de gecreëerde perceptie onomkeerbaar dreigt te worden. Alle
inspanningen van de voorbije jaren bleken dan ook een maat voor niets. Tevens is/was het van groot
belang om het nooit en ongevraagd rond één bepaald individu te laten draaien als wij net als doel
hebben om anderen voorop te stellen en om zo ook het positief ‘we-gevoel’ te ervaren hetgeen ook
essentieel is om dit evenement te doen slagen zonder dat wij hier enig voordeel of belang bij hadden
en nu niet meer mogelijk lijkt te zijn ondanks de blijvende en belangeloze inzet van alle verkopers
en vrijwilligers. De vele honderden ‘medeorganisatoren’, ook wel co-creators genoemd, worden
gebrandmerkt door ‘verhaaltjes’ die ingegeven worden door bepaalde media en hierdoor de ronde
gaan terwijl zowel op voorhand als achteraf is gebleken dat niemand van ons iets te verwijten valt
waardoor het evenement niet meer op evenveel bijval en geloofwaardigheid kan rekenen. Veel te
veel negatieve commentaren zijn gebaseerd op het overnemen van leugenachtige informatie terwijl
van opgroeiende jongeren en anderen toch mag verwacht worden dat men in de eerste plaats eerst
kritisch de bronnen van bepaalde informatie natrekt om pas daarna te oordelen en zelfs te
veroordelen. Ook al lokte de vorige editie nog 5.800 bezoekers en dat tienduizenden jongeren zich
geweldig hebben geamuseerd de voorbije jaren, werd áltijd vergeten. Daarom zullen wij van koers
veranderen en als één Bal der Bals naar buiten treden om het succes aan te houden.”, luidt het.
Bal der Bals keert terug naar roots
Het gekende festibal dat op 6 mei was gepland in Waregem Expo verhuist dus last-minute en voor
de komende tijd naar discotheek BOCCA te Destelbergen. “Het is een bewuste keuze om het
succesverhaal van destijds te omarmen en om zo ook het bezoekersaantal te verminderen.”, legt
Louise Vermeulen namens de organisatie uit. “Kwantiteit zal inboeten voor kwaliteit. We willen
aantonen dat een evenement niet groots moet zijn om toch onvergetelijk te zijn voor de mensen die
het geluk zullen hebben om er bij te zijn. De festivalproporties zullen plaats maken voor
exclusiviteit en kwaliteit. Alle vrijwilligers blijven zich bovendien ook belangeloos inzetten.
Jongeren kunnen ook met klasse uitgaan

PERSBERICHT

Traditiegetrouw wil men ondanks de beperkte capaciteit het galabal toegankelijk houden om zoveel
mogelijk jongeren een nieuw ‘Bal der Bals’ mee laten beleven. “Zonder maatpak of avondkleedje
komen de mensen er wel niet in”, klinkt het. Tickets zullen voortaan niet meer online verkocht
worden hetzij via een beperkt aantal medewerkers zodat het toch nog exclusief blijft. Er worden
nog steeds dassen voorzien aan de ingang en er worden shuttlebussen ingelegd vanuit verschillende
regio’s naar de nieuwe locatie. De bezoekers zullen meer dan ooit centraal komen te staan.”
Twee edities per jaar
De organisatie wil er steeds alles aan doen opdat Bal der Bals nog steeds kan doorgaan op dezelfde
data en dit onder de best mogelijke omstandigheden zodat ze de bezoekers niet nodeloos hoeven
teleur te stellen. “Omdat we ook iedereen een extra kans willen geven om alsnog onze tiende
verjaardag mee te vieren, komt er alvast een extra editie in op diezelfde locatie op 4 november
2017”, klinkt het. “De bedoeling is dan ook om elk jaar twee edities te plannen rond diezelfde
periode.”
Heropstanding na flopeditie
De editie in 2013 in Flanders Expo mislukte voor 8.000 bezoekers, volgens de organisatoren mede
door een lastercampagne en last-minute locatiewijziging, en er was dus wat goed te maken. In 2014
vond het Bal der Bals daarom terug plaats in Zottegem en in 2015 was dit nog in de Oktoberhallen
van Lebbeke. De organisatie werd toen ook net als in 2013 last-minute gedwongen om een nieuwe
locatie te zoeken. “Alleen al deze locatiewijziging bracht 50.000 EUR extra kosten met zich mee
maar we hebben alles gedaan opdat we onze bezoekers niet hoefden teleur te stellen. Voorst werden
alle leveranciers netjes betaald. Annuleren was daarom geen optie. Het is gelukkig goed afgelopen”,
zegt de organisatie. Kosten noch moeite werden gespaard maar van ellenlange wachtrijen of niet
nagekomen beloftes was er geen sprake meer tijdens de voorbije edities van ’s lands grootste bal.
"Bal der Bals was geslaagd”, klonk een Facebook-pagina die na afloop in een mum van tijd 2.000
vind-ik-leuks wist te verzamelen.
Vorig jaar bracht men het gekende festibal dan naar een hoogtepunt met 5.600 bezoekers. “Helaas
vonden bepaalde media het opnieuw nodig om dat ene negatieve eruit te halen en al dat moois en
positieve nog maar eens weg te filteren terwijl dat net een werk van jarenlange adem was doordat
we sedert 2013 een diepe put moesten dichten. Duizenden jongeren hebben zich steeds geamuseerd
en dat mocht niet zomaar vergeten worden. Nochtans een verbluffend aantal voor iets wat de
voorbije jaren op geen enkele steun noch bijval kon rekenen.”, zegt de organisatie.
Onomkeerbare perceptie
“In tijden van vooroordelen en belemmeringen is vertrouwen een moeilijk begrip en net al onze
samenwerkingen met vrijwilligers en leveranciers zijn gebaseerd op dát vertrouwen. De gecreëerde
controverse heeft uiteindelijk voor een dreigende en onomkeerbare perceptie gezorgd die wij met de
beste wil van de wereld op deze manier niet meer kunnen ombuigen en dan bedoelen we ook met
alle hulpverleners en vrijwilligers, de co-creators, die hiermee geconfronteerd worden. “Het gaat
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soms zo ver dat vele honderden kaarten bewust achter gehouden worden van zodra men kennis
neemt van ‘oplichterijverhalen’ die de ronde gaan. De controverse zorgt er voor dat het evenement
op veel minder belangstelling kan rekenen ondanks de vorige opkomst van 5.600 bezoekers. De
voorbije jaren hebben wij er nochtans alles aan gedaan om de reputatie te herstellen alhoewel dit nu
geen zin meer heeft als quasi iedereen zich na verloop van tijd laat ontmoedigen of een verkeerd
beeld krijgt van ons dat niet strookt met de werkelijkheid.”, leggen ze uit.
Facebook- verdwenen
Onlangs ook werd de Facebook-pagina van het evenement, die de voorbije jaren 100.000 vind-ikleuks wist te verzamelen, zonder reden door het platform verwijderd waardoor het volgens de
organisatie moeilijk is om op de vertrouwde manier nog verder te doen. “De was zeer belangrijk
en dierbaar voor dit evenement waardoor het er met staat of valt. Het was het enigste waaruit we
nog hoop op beterschap konden puren. Er gingen hier niet alleen duizenden uren van hard labeur
aan vooraf maar ook tienduizenden euro’s aan advertentiekosten. Bovendien is het ook zo dat in het
verleden deze ondanks onze voorzorgsmaatregelen al tweemaal werd verwijderd omdat bepaalde
individuen valsheid in informatica plegen en op een bepaalde manier onze lieten verwijderen door
zich valselijk voor te doen als rechthebbende. We krijgen niets terug van Facebook en zolang deze
toestand blijft duren, moeten wij steeds opnieuw blijven beginnen.”, klinkt het.
Bijkomende veiligheidsmaatregelen
Vorig jaar geraakten tientallen bezoekers gewond door glasscherven. De organisatie benadrukt
evenwel dat alle veiligheidsvoorschriften werden gevolgd en dat het gebruik van glas werd
goedgekeurd door alle stads- en hulpdiensten. Net omdat er in het verleden geen tot weinig
problemen zouden zijn met glas. “Ze feliciteerden onszelf met ons veiligheidsplan. Behalve dit zijn
er ook geen problemen geweest waardoor het voor duizenden bezoekers alsnog een geslaagde
avond bleek te zijn. Dat mocht uiteindelijk niet zomaar vergeten worden.”, zeggen ze.
“We konden in alle chaos en drukte niet snel genoeg verantwoording afleggen aan een VTMjournalist die het nodig vond om op basis van een enkele klachten op Twitter het volledige
gebeuren zo negatief voor te stellen.”, luidt het. “De gehanteerde aantallen waren in eerste instantie
verkeerd en als het van bepaalde andere media afhing, zouden er honderdtal mensen van de 4.000
bezoekers zijn afgevoerd terwijl er volgens onze informatie en die van de hulpdiensten ‘maar’ een
drietal personen van de 6.000 bezoekers naar het ziekenhuis zijn overgebracht.
Mede door dit incident en de gecreëerde ruchtbaarheid errond is er nu sprake van een resem zeer
strenge veiligheidsmaatregelen die door de stads- en hulpdiensten opgelegd worden. Het
kostenplaatje daarvan zou ook niet meer gedragen kunnen worden. “We kunnen hier niet aan
voldoen als het grootste deel van ons concept daardoor verloren gaat. Het evenement kan in geen
geval nog doorgaan als de veiligheid van bezoekers niet gegarandeerd kan worden zonder dat het
concept zomaar door bepaalde veiligheidsmatregelen verloren kan gaan.”, luidt het nog. Wij hebben
vorig jaar nog gevraagd aan de locatie-uitbater om het contract te ontbinden doordat we onze
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verplichtingen niet meer kunnen nakomen, maar dat bleek onmogelijk. Tenslotte voelen wij ons niet
meer welkom in de regio na het lezen en horen van bepaalde zaken.”, besluiten ze.
Slachtoffer van pers en justitie
De organisatie begrijpt dat deze verandering voor enige teleurstelling kan zorgen maar rekent op het
begrip gezien de situatie waarin ze zich ongewild bevindt. “Wij worden sinds 2012 gestraft voor de
straffeloosheid van anderen en achten bepaalde instanties zoals justitie en de media
medeverantwoordelijk voor het niet welslagen van een evenement als de continuïteit en werking
van onze organisatie in het gedrang komt te staan doordat bepaalde journalisten blijven weigeren
om correcte verslaggeving te brengen waarbij zij zomaar voorbijgaan aan enerzijds al het positieve
en anderzijds nalaten om de anonimiteit en privacy van bepaalde personen en entiteiten te
respecteren waarvan op voorhand op vertrouwelijke en voldoende wijze al werd aangetoond dat de
persoon in kwestie helemaal niets te verwijten valt laat staan dat wijzelf betrokken partij waren in
een zaak die zich situeert in het privéleven van een individu die al jarenlang thuis zit met een
depressie in de hoop dat hij ‘vergeten’ wordt. De organisatie moet bijvoorbeeld in de pers vernemen
dat het evenement van deze jongeman te koop staat terwijl dat niet zo is. Iemand onschuldig
veroordelen in de pers terwijl die persoon jarenlang er alles aan heeft gedaan om correct en
anoniem te blijven is ook een brug te ver. Na het telkens verschijnen van bepaalde artikels in de
media rond Bal der Bals of haar organisatoren de voorbije jaren in tal van kranten, hebben wij alles
behalve dat noodzakelijk positief ‘we-gevoel’ ervaren terwijl het uiteindelijk nooit om één bepaald
individu moest draaien ook al was deze persoon de drijvende kracht en dat terwijl het aandeel van
dit individu niet groter kan zijn dan dat van alle andere vrijwilligers en hulpverleners die dit
ondanks alles mogelijk maakten. De media schuwde geen titels als ‘Zeker 3 jaar geen Bal der Bals
meer’, ‘Bal der Bals weer controversieel’, ‘Narcist, niet geschikt om te ondernemen’, ‘Mathieu
De Ruyck denkt na over comeback’, ‘Hoogmoedige feestorganisator krijgt 4 maanden cel’, ‘Bal
der Bals weer controversieel’, ‘Mathieu De Ruyck laat Bal der Bals niet los’, ‘Organisator Bal
der Bals verkoopt alle bals’, ‘De Ruyck mist alle realiteitszin’, ‘Te koop: Bal der Bals’'… (zie
addendum met 58 persartikels over Bal der Bals en Mathieu De Ruyck) die bol van de onjuistheden
en leugens staan, zomaar een forum geven aan mensen die geen rechten kunnen doen gelden op de
benaming van het evenement, maar waardoor velen wel zijn gaan twijfelen over het al dan niet
doorgaan van het evenement laat staan dat de organisatie de nodige professionaliteit kan leggen.
Men bericht over een individu die ‘denkt aan een comeback na vrijspraak’ terwijl die persoon sinds
2009 hier dag in dag uit met bezig is gebleven maar het moest enkel niet meer om deze persoon
blijven draaien. Zo hebben de organisatoren steeds de media moeten afwimpelen en hen ook
moeten wijsmaken dat die persoon niet betrokken was. Deze persoon, ook al is hij in tegenstelling
tot wat de media beweert tot op de dag van vandaag de eindverantwoordelijke, moest telkens
wegblijven van het evenement om toch maar de pers te doen inzien dat het niet om een bepaald
individu moest draaien en dat terwijl de politiediensten en het gerecht voorstelden dat hij ‘maar uit
de media moesten blijven’ terwijl wij geen rechten hebben als slachtoffer. Bovendien was hij
jarenlang telefonisch niet bereikbaar om toch maar ‘vergeten’ te worden. Jarenlang werd getracht
om datzelfde individu te ‘vergeten’ maar ondanks ook de tientallen brieven gericht aan de pers om
onze anonimiteit en privacy te respecteren is dit niet kunnen gebeuren. Men is niet alleen
voorbijgegaan aan al het positieve in negatieve sensatieartikels maar ook aan alle individuele
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rechten, denk maar aan het privacy- en portretrecht of zelfs ‘het recht om te vergeten te worden’,
spijts aandringen van onze kant en die van onze advocaten. Zowel de organisatie als bepaalde
individuen worden nog steeds lastig gevallen door leden van de pers die de intentie hebben om
artikel te schrijven om ons in een negatief daglicht te stellen. De voorbije jaren zijn verscheidene
artikels na tussenkomst van onze advocaat offline gehaald omdat ze onrechtmatig waren of
misleidende informatie bevatten. Voorts moeten wij ook zelf opdraaien voor alle advocaten- en
gerechtskosten die we niet terug krijgen. Als je als organisatie ook nog afgeperst en opgelicht blijft
worden, kan een dergelijk evenement niet meer rendabel zijn ook al hebben wij ondanks alles de
voorbije jaren een schuldenberg kunnen aflossen en alles kunnen doen slagen. We hebben ons
jarenlang verantwoord en verdedigd voor niets. Het komt er op neer dat dat wij altijd al als Bal der
Bals naar buiten wouden treden dan wel alle anderen wouden vooropstellen als organisator maar dit
lukt niet meer als de pers haar gevraagde medewerking niet verleent. Nochtans kon ditzelfde
evenement in de beginjaren wel op heel wat positieve artikels rekenen. Er zijn grenzen
overschreden door pers en justitie die het niet toelaten om op deze manier nog langer op deze
locatie en in deze regio een dergelijk evenement te laten doorgaan. We wisten niet dat we
beoordeeld zouden worden door pers en justitie op een beperking van de organisatie, maar hoe we
ermee omgingen de voorbije jaren. Dat werd zomaar vergeten. Bovendien zijn wij al onze
geloofwaardigheid en volwassenheid hierdoor kwijt geraakt”. klinkt het nog.
Middels deze weg willen wij dan ook meedelen dat er geen volgende editie meer komt zolang men
niet nalaat om iedereen alle juiste informatie te bezorgen opdat Bal der Bals zich volledig kan
distantiëren van bepaalde personen die op geen enkele manier betrokken willen zijn bij het
gebeuren hetzij als drijvende kracht van de her-opstanding van het evenement de voorbije jaren al is
men dat in elk geval vergeten te vermelden omdat het achter de schermen was. “Vandaar dat
Mathieu De Ruyck ook niet meer achter de schermen betrokken zal zijn ook al was hij de voorbije
jaren nog steeds de drijvende kracht achter de her-opstanding van dit evenement. Immers moest hij
nog opdraaien voor vele euro’s schulden af te betalen en tegelijkertijd zorgen dat er voldoende
opbrengsten van het bal naar het goede doel zouden doorstromen. Jammer genoeg worden wij door
pers en justitie, buiten onze wil om, meegezogen in een negatieve spiraal.”, zeggen ze.
Vrijspraak in hoger beroep
“Naar aanleiding van een rechtszaak die zich situeerde in de privésfeer van deze (ex-)organisator
zijn door bepaalde leden van de pers enkele tendentieuze en onjuiste artikels verschenen waarbij
men zomaar voorbijgegaan is aan bepaalde zaken. Alhoewel niet alleen achteraf met een volledige
vrijspraak in hoger beroep maar ook op al voorhand bleek dat niemand van de vorige of huidige
organisatoren iets te verwijten viel, werd de anonimiteit ofte privacy van bepaalde personen en
entiteiten, spijts aandringen van hun kant, nooit ofte nimmer gerespecteerd. Zo zette men de ouders
onder druk om te reageren of suggereerde men over middelengebruik en tal van andere zaken uit de
privésfeer die geen steek hielden of uit de lucht gegrepen werden. Zowel de persoon in kwestie als
de organisatie hebben contact opgenomen met de uitgever maar tevergeefs. Men betitelde zelfs
bepaalde artikels onder noemers als ‘Zeker 3 jaar geen Bal der Bals meer’ of ‘Te koop: Bal der
Bals’ terwijl dit niet gewoon een grove leugen is. Toch zijn er de vorige editie 5.600 bezoekers
komen opdagen ondanks dat velen door de mediaberichtgeving zijn gaan twijfelen over het al dan
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niet doorgaan van het evenement waarop men uiteindelijk afhaakte. Bovendien is men erin geslaagd
om met bepaalde artikels anderen te doen denken dat één van de organisatoren een celstraf kreeg of
een oplichter is terwijl er zelfs niet eens sprake is van de minste twijfel van schuld. Door zijn
bekendheid is de minste twijfel altijd al genoeg geweest om hem te veroordelen en om af te haken
op het evenement en diens organisatie. Iemand onschuldig veroordelen is ook voor onze organisatie
een brug te ver en dan heeft het geen zin meer om een verkeerd beeld bij te stellen. Jarenlang werd
getracht om niemand of niets nog maar de kans te geven om te oordelen en jarenlang werd alles
gedaan zodat niemand of niets ook maar iets tegen ons of het evenement zou kunnen gebruiken.
Tevergeefs aangezien we geen journalistieke pen in onze handen hebben die journalisten ervan
weerhoudt om op een correcte manier aan verslaggeving te doen.”, zeggen de organisatoren.
“Nooit waren er positieve artikels of middelen nodig om dit alles waar te maken. Een persoon
onschuldig veroordelen laat staan voor de rechtbank slepen en daar aandacht aan besteden door
middel van tal van artikels die bol staan van de onjuistheden, terwijl wij ondanks alles het ‘zuivere’
gedeelte van het nachtleven wensten te bestrijken door correct en eerlijk te zijn met alle bezoekers
en leveranciers, is een brug te ver. Zeker als blijkt dat alles voor niets was.”, besluiten ze.
Alle opbrengsten voor goed doel
Achter ‘Bal der Bals’ gaat sinds jaar en dag een niet-winstgevende vereniging schuil, opgericht
door en voor jongeren onder begeleiding van volwassen organisatoren, die prat gaat op een
belangrijke missie: jongeren verenigen die verbonden zijn aan secundaire en hogere
onderwijsinstellingen en hun belangen behartigen. Iedereen die – nu of in de toekomst – deel
uitmaakt van ‘Bal der Bals’ doet dit immers uit persoonlijke motieven en zonder enige financiële
belangen. Ze zullen nooit vergoed worden, noch financieel noch op eender welke manier”, staat op
de website. “We voelden dat we iets moesten terug doen en dat een evenement vandaag meer in
haar mars moet hebben dan louter mensen samenbrengen en hen de tijd van hun leven te laten
beleven. We doen het dan ook niet voor de winst. Mensen die niets tot weinig hebben, zijn vaak ook
diegenen die sneller en meer aan anderen zullen geven. Wij moesten ondanks alles toch nog de
verwachtingen kunnen inlossen terwijl wij er geen voordeel bij hebben, maar toch bleven wij
opdraaien voor schulden en schade die toegedaan werden door anderen.”, besluiten ze.
Opgelicht door Adam Meysman en Sotto’s Event Center
In 2015 bleek de organisatie slachtoffer van een notoire oplichter te zijn. “Ondanks dat alles er op
leek dat het evenement kon doorgaan – de organisatie kon onder andere een opgestelde factuur en
contract voorleggen – kregen wij op het laatste moment te horen dat de uitbater al enige tijd geleden
in faling was gesteld en er met ons voorschot vandoor was.”, leggen ze uit. “Hij kon zich
geloofwaardig opstellen doordat hij bijvoorbeeld een zaalsleutel in het geheim bijmaakte en nog
over heel wat informatie van de zaal beschikte. Intussen was het evenement wel zo goed als
uitverkocht en dienden alle uitgaven betaald te worden. Nu blijkt dat anderen ook al slachtoffer zijn
geweest van Adam Meysman. Als gevolg van deze praktijken was de organisatie in elk geval
genoodzaakt om last-minute te opteren voor een nieuwe zaal omdat ze het evenement niet wouden
annuleren maar toch wouden laten doorgaan. Alleen al deze verandering van locatie bracht een
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extra kost van 50.000 EUR zich mee. De editie in 2016 moest de veroorzaakte schuldenlast als
gevolg hiervan dichten en dat is gelukt.”, zeggen ze.
Lastercampagne en afpersing op sociale media
Net als voorgaande jaren worden de organisatoren en het evenement geconfronteerd met een ware
lastercampagne. Zo heeft deze campagne er voor gezorgd, samen met de persoonlijke contacten die
men heeft genomen met leveranciers en journalisten, dat deze leveranciers uiteindelijk hebben
afgehaakt of dat journalisten misleid werden met valse informatie. Het gevolg hiervan is dat de
organisatoren bij het evenement jarenlang bijzonder veel last hebben ondervonden. “Het motief van
deze personen is puur financieel en wraak.”, aldus de organisatoren.
“Het grootste deel van lasterberichten wordt de wereld ingestuurd door mensen die niet aanwezig
zijn op deze evenementen en door de massale belangstelling overgenomen op social media en in de
pers. Dit avontuur ging zo ver dat mensen publiceerden dat deze evenementen zouden zijn
geannuleerd bij gerechtelijk bevel, we werden vergeleken met Hitler, er werden websites opgericht
speciaal bedoeld om de hoofdorganisator zijn levenswandel te bespreken en te becommentariëren in
de meest grove bewoordingen, er werden doodsbedreigingen naar zijn hoofd geslingerd, de
bezoekers en de volgers van een Facebook- jegens Bal der Bals werd kunstmatig bewerkt en
beheerd en gevolgd door mensen die niet aanwezig waren om gewicht aan de campagne te geven.”
Zo diende men in het verleden, het “Bal der Bals” georganiseerd op 11 mei 2013, op het laatste
moment te verplaatsen naar een andere locatie omdat de eerste verhuurder van een locatie zonder
mededeling van enige reden doch na te zijn gecontacteerd door belagers, niet meer wenste te
verhuren. Nog voor 11 mei 2013 heeft men het nodig gevonden een website in het leven te roepen
die ging over het onsuccesvol afsluiten van dit evenement. En een lasterblog over zogezegde
oplichting op te starten. Om vervolgens na het evenement deze website en blog tot leven te laten
komen. De betrokken personen in de organisatie hebben reeds de nodige klachten ingediend in
handen van de Procureur des Konings en de politiediensten. Het dient gezegd dat de Procureur des
Konings deze feiten zeer ernstig nam en er het met succes het nodige gevolg aan verleende.
De evenementen van de voorbije jaren, en vooral ook die van dit jaar, hebben in het bijzonder ook
geleden onder de zeer verregaande lastercampagnes en foutieve berichtgeving. Het gevolg hiervan
was uiteraard dat het evenement op 11 mei 2013 in Flanders Expo kon rekenen op een te geringe
belangstelling waardoor een financiële put is ontstaan. Dit zou nu ook het geval geweest zijn voor 6
mei 2016 als we niet zouden ingrijpen met een locatiewijziging.
De gerechtelijke politie moest de voorbije jaren al veel lasterlijke inhoud weghalen die enkel als
doel had om schade te berokkenen of deze lastercampagne aan te wakkeren.

VIP uitverkocht
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Enkele snelle conclusies: het Bal der Bals blijft bij het jonge volkje mateloos populair. Vandaag
zijn de louter galabals, of die waar maatpak en avondkledij verplicht zijn, de 'places to be'. Bal der
Bals probeerde zich eens te meer te onderscheiden. "Een prachtige klank- en lichtshow, topdeejays,
acts, gadgets, vuurwerk, sfeer, het is er allemaal net als een goede service”, aldus de organisatie.
De organisatoren benadrukken dat er geen gratis kaarten meer zijn. Kwantiteit zal toch inboeten
voor kwaliteit. “Alle VIP-kaarten gaan traditioneel snel de deur uit”, klinkt het nog. “Daarnaast
blijft de mogelijkheid ook bestaan voor het huren van een exclusieve skybox op een VIP-balkon.”.
Nieuwe toegangskaarten
Als gevolg van enkele valse beschuldiging op internet zijn velen onder de bezoekers en
medewerkers beginnen twijfelen over het al dan niet doorgaan van het evenement. In bepaalde
gevallen werd de communicatie eenzijdig opgezegd door de verkoper en/of kunnen de in omloop
zijnde onverkochte kaarten niet meer gerecupereerd worden. “Het is vaak al moeilijk genoeg om
gevallen van fraude en namaak uit te sluiten.”, luidt het. “Bovendien is het ook moeilijk om aan te
nemen dat er geen kaarten verloren en gestolen zijn naar aanleiding van de mediaberichtgeving. Om
te vermijden dat dit nog voor meer problemen zou zorgen en daar we weinig tot geen reactie
kregen, kunnen wij dan nu pas de kaarten wisselen omwille van de beperkte capaciteit van de
nieuwe locatie enerzijds en zo ook de extra genomen veiligheidsmaatregelen anderzijds waardoor
de kaarten voor Waregem Expo dan ook niet meer geldig zijn. Deze dienen op hun beurt dan ook
omgewisseld te worden. De organisatie onderneemt daarvoor zelf de nodige actie.
Kaartenverkoop
Kaarten voor het aanstaande Bal der Bals zijn volledig de deur uit. Voor de extra editie op 4
november 2017 zullen deze na de zomer verkrijgbaar zijn bij alle medewerkers van het evenement
en kosten deze respectievelijk 16 en 30 EUR voor een gewone kaart en VIP-kaart.
Gerelateerde persartikels
1)Organisator (25) geflopt Bal der Bals riskeert vijf jaar beroepsverbod Het Laatste Nieuws 08 Jan. 2016 - 19
Mathieu De Ruyck (25), de oprichter van het Bal der Bals, riskeert zes maanden cel, een
beroepsverbod van vijf jaar en 6.000 euro boete. "Ik hoop op een vrijspraak", klinkt het als we hem
contacteren. "Een goede schop onder zijn kont, dat zou hem misschien deugd doen", stelt rechter
Anthony Van Mol.
2)Mathieu De Ruyck denkt aan comeback na vrijspraak Het Laatste Nieuws - 02 Nov. 2016 0
Op grond van twijfel heeft het hof van beroep in Gent Mathieu De Ruyck (26) vrijgesproken voor
gebrekkige medewerking aan de curator na zijn faillissement in 2013. "Ik sluit niet uit dat ik
opnieuw iets ga organiseren", reageert De Ruyck.
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3)Organisator Bal der Bals vrijgesproken in beroep Het Laatste Nieuws - 31 Okt. 2016 - 0
Bal der BalsMathieu De Ruyck (26) is vanmiddag door het hof van beroep in Gent vrijgesproken
van gebrekkige medewerking aan de curator. De Gentenaar die in 2013 Bal der Bals organiseerde,
ging in beroep tegen zijn beroepsverbod dat hij kreeg naar aanleiding van zijn faillissement in 2013.
De Ruyck organiseerde ...
4)Hoogmoedige feestorganisator krijgt vier maanden cel Het Laatste Nieuws - 22 Jan. 2016 17
Mathieu De Ruyck (25), oprichter van DR Projects en tot 2013 de bezieler van het Bal der Bals, is
veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel voor zijn gebrekkige medewerking met de curator.
5)"Organisator Bal der Bals is een narcist, niet geschikt om te ondernemen" Het Laatste
Nieuws - 27 Sep. 2016 - 0
GentGentenaar Mathieu De Ruyck (26), ooit organisator van Bal der Bals, riskeert in beroep een
zwaardere straf na het faillissement van zijn bedrijf DR Projects. Hij ging zelf in beroep, maar
daagde gisteren niet op voor de zitting omdat hij depressief is. De jongeman riskeert zes maanden
cel, een boete ...
6)Organisator Bal der Bals vrijgesproken in beroep Advalvas - 31 Okt. 2016 - 0
Mathieu De Ruyck (26) is vanmiddag door het hof van beroep in Gent vrijgesproken van
gebrekkige medewerking aan de curator. De
Gentenaar die in Meer lezen.... Gerelateerde berichten...
7)Jongeren onwel op Bal der Bals Het Laatste Nieuws - 05 Mei. 2014 - 14
Op het Bal der Bals, dat zaterdag plaatsvond in evenementenhal Sotto's in Zottegem, zijn enkele
jongeren overgebracht naar het ziekenhuis omdat ze zich niet goed voelden. "Een aantal jongeren
kwam zich spontaan aanmelden bij de ziekenpost op de parking. Niets wijst echter op druggebruik",
zegt Eric Vandeputte, persofficier bij politie ...
8)Bal der Bals weer controversieel Het Laatste Nieuws - 30 Apr. 2014 - 22
De omstreden Gentse student-ondernemer Mathieu De Ruyck is back in business. De exorganisator van het Bal der Bals - vorig jaar nog een flop in Flanders Expo - zorgt meteen weer
voor controverse. De Ruyck deelt vlotjes vrijkaarten uit én beweert twee keer zo veel volk te
verwachten als toegelaten in de zaal.
9)"1.600 bezoekers en geen man meer" Het Laatste Nieuws - 30 Apr. 2014 - 19
Het Bal der Bals in evenementencentrum Sotto's mag zich zaterdag aan een uitgebreide
politiecontrole verwachten. De organisatoren verklaarden dat er 3.500 man aanwezig zou zijn,
terwijl er maar 1.600 bezoekers zijn toegelaten omwille van de brandveiligheid.
10)Mathieu De Ruyck laat Bal der Bals niet los Het Laatste Nieuws - 30 Apr. 2014 - 20
Mathieu De Ruyck, bekend en berucht als bezieler van onder meer Bal der Bals en Bal du Zoute, is
back in business. De ex-organisator deelt vlotjes vrijkaarten uit via sociale media voor het Bal der
Bals, op 3 mei in een kleinere zaal in Zottegem.
11)Organisatoren Folie du Zoute klagen Boussy aan Het Laatste Nieuws - 07 Sep. 2013 - 44
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Tony Baetens en Daniel Dittrich, de organisatoren van Folie du Zoute, dienen klacht in tegen
Francis Boussy, die dit jaar Bal du Zoute organiseerde. Mathieu De Ruyck maakte de klacht wegens
belaging, afpersing, laster en eerroof wereldkundig in naam van Tony en Daniel....
12)Bal der bals keert terug naar Sotto's Zottegem Het Nieuwsblad - 17 Jan. 2014 - 25
Zottegem Het Bal der Bals keert terug naar Zottegem. Flanders Expo wordt omgeruild voor de
Sotto's in Zottegem waar in 2010 en 2011 nog uitverkochte edities plaatsvonden.
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13)Organisatie Folie du Zoute klaagt Boussy aan Het Laatste Nieuws - 07 Sep. 2013 - 42
Tony Baetens en Daniel Dittrich, de organisatoren van Folie du Zoue, dienen klacht in tegen
Francis Boussy, die dit jaar Bal du Zoute organiseerde. Mathieu De Ruyck maakte de klacht wegens
belaging, afpersing, laster en eerroof wereldkundig in naam van Tony en Daniel....
14)Een bal is meer dan promotie maken De Morgen - 14 Mei. 2013 - 10
Het moest het meest exclusieve bal van het jaar zijn, en ook al is Bal der Bals veelbesproken op
sociale media, er is weinig positiefs te horen. In het midden van al die heisa: de 22jarige organisator Mathieu de Ruyck.
15)Tieners organiseren luxefeest Het Laatste Nieuws - 31 Jul. 2013 - 17
In de Gotha Club in Knokke worden vanavond duizend feestvierders verwacht voor een van de
meest exclusieve feestjes van de zomer. Folie du Zoute is een nagelnieuw concept van de pas 19jarige organisator Daniel Dittrich. De gasten worden gebracht per helikopter of limousine en er
worden ook bekende Vlamingen verwacht. "Sexy of niet, iedereen is welkom", lacht de jonge
ondernemer, die ook de medewerking krijgt van de 18-jarige Tony Baetens.
16)Bal du Zoute gesaboteerd "door organisator Bal der Bals" Het Laatste Nieuws - 31 Jul.
2013 - 17
Daniel Dittrich deed eerder ervaring op bij Bal du Zoute en Bal der Bals, maar net die twee
organisaties liggen in de clinch met elkaar. Zo werd de pr-campagne in aanloop naar Bal du Zoute
gesaboteerd. "Mathieu De Ruyck van Bal der Bals, die bij ons uit de organisatie is gevlogen na
fouten, blijft ons boycotten", stelt Bal du Zoute-organisator Francis Boussy.
17)'Meest exclusieve feest in Benelux' Krant van West-Vlaanderen - 20 Jul. 2012 - 6
KNOKKE-HEIST - In Knokke-Heist vindt op woensdag 8 augustus de vierde editie van het Bal du
Zoute plaats, volgens de organisatoren het meest exclusieve feest in zijn soort. Nieuw is dat het
feest op twee locaties plaatsvindt. Bussen en exclusieve limo's pendelen tussen Knokke-Out en
Gotha Club.
18)4.000 feestvierders verwacht op 'meest exclusieve bal' Het Laatste Nieuws - 08 Aug. 2012 18
Op het exclusieve Bal du Zoute in Knokke worden vanavond 4.000 feestvierders verwacht. Het
feest zal tegelijk plaatsvinden in de Gotha Club en Knokke-Out, waar ook een tentendorp is. Een
shuttle, of limousine voor de vips, maakt dat je kan pendelen tussen beide locaties. Het is de vierde
editie van ...
19)'Meest exclusieve feest' Krant van West-Vlaanderen - 08 Jun. 2012 - 72
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KNOKKE-HEIST - Belofte maakte schuld. Bij de officiële voorstelling deze week pretendeerde het
Bal du Zoute 2012 om straks het meest prestieuse en exclusieve feest van het jaar te worden. Miss
België 2011 en 2012 vormen alvast het uithangbord. Aan de organisatoren om op woensdag 8
augustus stevig uit de hoek te komen.
20)Bal du Zoute strikt grootste chocoladefontein Het Nieuwsblad - 05 Jun. 2012 - 22
Op woensdag 8 augustus is het mondaine Knokke-Heist het decor voor het Bal du Zoute. De
organisatoren verwachten zo'n 4.000 genodigden en BV's. Ook de grootste chocoladefontein van
Europa valt er te bezichtigen.
21)Exclusief Bal Du Zoute houdt het democratisch Het Nieuwsblad - 30 Jul. 2011 - 66
'Het exclusiefste bal van Europa.' Dat is Bal Du Zoute volgens de organisator. En iedereen is
welkom. Laurens Dubois
22)Dancing Kokorico ontvangt Bal der Bals met topspektakel Het Nieuwsblad - 03 Mei. 2012 22
Dames en heren, haal dat pak of partyjurkje alvast uit je kleerkast want het Bal der Bals komt eraan.
'Het meest belovende en spectaculairste bal voor jongeren', zeggen de organisatoren, die
vrijdagavond wereldster dj Antoine naar de Kokorico halen.
23)Gisteren nog 151.000 vrienden op Twitter, vandaag nul Het Nieuwsblad - 04 Apr. 2012 12
De 21-jarige Mathieu De Ruyck was maandag nog Vlaanderens meest populaire twitteraar, maar hij
dumpte er van de ene op de andere dag 151.000 vrienden en volgers. 'Ik was de roddels beu', zegt
de ex-twitterkampioen. Helemaal verweesd blijft hij echter niet achter: de jongeman houdt nog
80.000 facebookfans over.
24)Exclusieve party in het Zoute Het Laatste Nieuws - 27 Jul. 2011 - 17
Knokke Exclusieve party in het Zoute In en rond de Knokke-Out in de Astridlaan op woensdag 3
augustus vanaf 22 uur tot in de vroege uurtjes vindt het bal du Zoute plaats, de meest exclusieve fuif
van het land volgens organisator Mathieu De Ruyck. Er worden duizend gasten verwacht,
waaronder ...
25)Dub FX zaait twijfel Het Nieuwsblad - 28 Mei. 2011 - 70
Het Sint-Pietersplein staat voor een spannende zondagnamiddag. Want hoewel het Gentse
stadsbestuur daar dan geen massa- evenement wil, heeft de populaire straatartiest Dub FX laten
weten dat hij er wellicht wel zal zijn - en dat kan honderden of zelfs duizenden fans op de been
brengen. Tom Dams
26)"Dat tikkeltje meer aanbieden" Krant van West-Vlaanderen - 25 Feb. 2011 - 79
Knokke-Heist Op vrijdag 1 april organiseert Mathieu De Ruyck het 'Bal van de student' in
Zottegem. Hoewel het de eerste editie is, is de jonge Gentenaar niet aan zijn proefstuk toe. Onder
meer het 'Bal van het Zoute' in Knokke-Heist draagt zijn stempel.
27)Oprichter Bal der Bals niet op zitting wegens depressie Het Laatste Nieuws - 18 Dec. 2015 17
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Oprichter van het Bal Der Bals Mathieu De Ruyck heeft gisteren zijn advocaat naar de strafrechter
gestuurd. Hij moest daar verschijnen voor de laattijdige aangifte van het faillissement van zijn zaak
DR Projects en zijn gebrekkige medewerking aan de curator.
28)Bal der Bals blijft ook volgend jaar welkom in Waregem Expo Het Nieuwsblad - 13 Mei.
2016 - 1
“Wat ons betreft, is het Bal der Bals ook volgend jaar welkom.” Dat zegt Chris Baert, directeur van
Waregem Expo. Tijdens het feest raakten tientallen mensen gewond nadat ze in glas hadden getrapt.
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29)Bezoekers Bal der Bals gewond door glas op vloer Het Laatste Nieuws - 11 Mei. 2016 - 18
De negende editie van het Bal der Bals in de Expo in Waregem is afgelopen zaterdag niet zonder
slag of stoot verlopen. Rond 2 uur 's nachts lag de vloer vol met glasscherven, waaraan de
bezoekers zich sneden.
30)Kunstenaar wil kunst koppelen aan 'Bal der Bals' Het Nieuwsblad - 19 Nov. 2013 - 24
In Zottegem heeft volgend jaar op 3 mei het 'Bal Der Bals' plaats en abstract kunstenaar Peter
Holderbeke uit Zottegem wil daar een kunstevenement aan koppelen. 'Ik nam contact op met de
organisatoren van Bal Der Bals', vertelt Peter een tipje van de sluier. 'Ik stelde voor om een
kunsttour ...
31)"Die parasieten van 'Bal van Gent' zijn nog niet jarig" Het Laatste Nieuws - 26 Sep. 2013 18
Bal du Zoute-organisator Francis Boussy heeft op Facebook de merkregistratie geplaatst, die
bewijst dat hij de eigenaar is van Bal du Zoute in Knokke-Heist, Bal van Gent en Bal der Bals.
"Hierbij, na de tientallen verzoeken van de pers, het bewijs dat ik eigenaar ben van alle vermelde
bals", staat ...
32)Organisator Bal du Zoute zet merkregistratie op Facebook Het Laatste Nieuws - 26 Sep.
2013 - 19
Bal du Zoute-organisator Francis Boussy heeft op Facebook de merkregistratie geplaatst, die
bewijst dat hij de eigenaar is van Bal du Zoute in Knokke-Heist, Bal van Gent en Bal der Bals.
"Hierbij, na de tientallen verzoeken van de pers, het bewijs dat ik eigenaar ben van alle vermelde
bals", staat ...
33)Bal du Zoute-organisator zet merkregistratie op Facebook Het Laatste Nieuws - 26 Sep.
2013 - 19
Bal du Zoute-organisator Francis Boussy heeft op Facebook de merkregistratie geplaatst die bewijst
dat hij de eigenaar is van Bal du Zoute in Knokke-Heist, Bal van Gent en Bal der Bals. "De
parasieten die nu Bal van Gent organiseren, zijn nog niet jarig (Boussy doelt op Tony Baetens en
Daniel ...
34)Organisator Bal du Zoute verkoopt andere bals Het Laatste Nieuws - 31 Aug. 2013 - 43
Bal du Zoute- organisator Francis Boussy onderhandelt met een potentiële koper voor Bal der Bals,
Bal van de student en Bal van Gent. "Bal du Zoute blijf ik waarschijnlijk wel zelf organiseren
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omdat dit toch het meest prestigieuze evenement is en het concept er dit jaar echt stond", aldus
Boussy. ...
35)"Ze vergeleken me zelfs met Hitler" Het Laatste Nieuws - 24 Aug. 2013 - 45
Mathieu De Ruyck (23) stopt met de organisatie van exclusieve evenementen. Als bezieler van Bal
van Gent en Bal der Bals in Gent en van Bal du Zoute in Knokke-Heist werd hij bekend én berucht.
Na het volgens velen geflopte Bal der Bals in mei in Flanders Expo raakte De Ruyck in het oog van
de storm. Hij is failliet verklaard en werd met een schuldenlast van 300.000 euro opgezadeld. Uw
krant had een exclusief interview met de student-ondernemer die studeert aan de Hogeschool Gent
en ooit de populairste Vlaming op Twitter was.
36)Curator bevestigt: De Ruyck heeft 300.000 euro schulden Het Laatste Nieuws - 21 Aug.
2013 - 17
Jan De Buck, de curator in de zaak rond het faillissement van student-ondernemer Mathieu De
Ruyck (23), bevestigt dat de organisator van verscheidene bals nog zo'n 300.000 euro aan schulden
heeft. De Ruyck was de bezieler van studentenbals als 'Bal van Gent', 'Bal du Zoute' en het 'Bal der
Bals'. ...
37)Organisator Bal der Bals failliet Het Laatste Nieuws - 20 Aug. 2013 - 17
De rechtbank van koophandel heeft student-ondernemer Mathieu De Ruyck (23) failliet verklaard.
De Ruyck was de bezieler van studentenbals als 'Bal van Gent', 'Bal du Zoute' en het 'Bal der Bals'.
Vooral dat laatste evenement in Flanders Expo heeft de omstreden zaakvoerder genekt. Bij
tientallen bedrijven heeft hij nog schulden openstaan voor een totaal bedrag van 300.000 euro.
38)Populairste TwitterVlaming failliet De Tijd - 20 Aug. 2013 - 12
Ooit had hij 151.000 volgers op Twitter, vandaag is de 23-jarige Mathieu De Ruyck (foto), de
organisator van het Gentse Bal der Bals, failliet. Zijn bedrijf DR Projects werd eind juni al failliet
verklaard, maar hield dat stil. De Ruyck hield aan zijn vorige evenement het Bal der Bals een ...
39)Organisator Bal du Zoute stopt er mee Het Laatste Nieuws - 19 Aug. 2013 - 14
Knokke-Heistenaar Mathieu De Ruyck stopt met het organiseren van evenementen. De jonge
student werd beroemd en ook wel berucht met zijn bals. Zo zette hij het Bal du Zoute, Bal van Gent
en Bal der Bals op poten. De bals werden telkens aangekondigd als exclusieve topevenementen,
maar de bezoekers waren ...
40)Ooit populairste Vlaming op Twitter, nu failliet Het Nieuwsblad - 19 Aug. 2013 - 15
Mathieu De Ruyck (23), ooit de populairste Vlaming op Twitter en organisator van naar zijn zeggen
de 'meest exclusieve feestjes', is failliet verklaard. Zijn laatste grote project, het Bal der Bals in
Flanders Expo in Gent, flopte zodanig dat hij met een financiële put zat. 'Lastercampagnes op het
internet werden me fataal', beweert De Ruyck. Wim Dehandschutter
41)Bal der Bals in Flanders Expo bedolven onder kritiek Het Laatste Nieuws - 13 Mei. 2013 13
Het met veel bravoure aangekondigde Bal Der Bals in Flanders Expo wordt bedolven onder de
kritiek. Zaterdagnacht verzamelden enkele
duizenden mensen sjiek en feestelijk uitgedost voor het feestje dat uiteindelijk op een sisser
uitdraaide....
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42)Yes, weekend Flair Nederlands - 07 Mei. 2013 - 69
Hotspotexperte Sara weet waar je moet zijn Crème de la Cremer Een zonnig terras op een rustig
plein. Een chai latte, een bagel met zalm en mangochutney en uiteraard ook nog
'n creamcheesegranola-fruitcrumble. Daar is de lente, daar is bar Jan Cremer Bar Jan Cremer,
Kramersplein 5, Gent, barjancremer.be. Gloednieuw ...
43)Festivals trekken zich op gang Het Laatste Nieuws - 16 Mar. 2013 - 14
Pak en das verplicht Wie op zaterdag 11 mei in Flanders Expo op Sam Sparro wil gaan dansen,
komt er niet in zonder kostuum of avondkleedje. Het nieuwe 'Bal der Bals', moet immers het eerste
'festibal' worden: een festival in galakledij. Op de affiche staan binnen- en buitenlandse deejays. De
...
44)Te koop : Bal der Bals en Bal van Gent Het Laatste Nieuws - 31 Aug. 2013 - 43
Bal du Zoute-organisator Francis Boussy onderhandelt met een potentiële koper voor Bal der Bals,
Bal van de student en Bal van Gent. "Bal du Zoute blijf ik waarschijnlijk wel zelf organiseren
omdat dit toch het meest prestigieuze evenement is en het concept er dit jaar echt stond", zegt
Boussy. "Maar ...
45)Champagne-elfen en levende discoballen op Bal du Zoute Het Nieuwsblad - 07 Aug. 2013 23
Knokke-Heist Wie vandaag een exclusief feestje wil meemaken, kan vanaf 21 uur terecht op de
vijfde editie van het Bal du Zoute in Knokke Out in de Bronlaan 113.
46)Bal du Zoute geeft Togo een toekomst Krant van West-Vlaanderen - 31 Mei. 2013 - 52
KNOKKE-HEIST - A Future for Togo en Bal du Zoute hebben de handen in elkaar geslagen. Het
Bal du Zoute zal op 3 augustus de vzw een prominente plaats geven. Op die manier willen ze
duidelijk maken, dat stijl en luxe niet enkel in het uiterlijk zitten of samenhangen met
...
47)Celstraf na gevecht op Bal du Zoute Het Laatste Nieuws - 28 Dec. 2012 - 17
De 32-jarige K.S. uit Knokke en A.B. hebben elk een celstraf gekregen voor een vechtpartij op 12
augustus 2010 op de Zeedijk. K.S. werkte als ober in het vipgedeelte van het Bal du Zoute in een
zaal naast het casino. Hij was ontevreden, omdat de klanten te weinig drank bestelden. ...
48)Te koop : Bal der Bals en Bal van Gent Het Laatste Nieuws - 31 Aug. 2013 - 43
Bal du Zoute-organisator Francis Boussy onderhandelt met een potentiële koper voor Bal der Bals,
Bal van de student en Bal van Gent. "Bal du Zoute blijf ik waarschijnlijk wel zelf organiseren
omdat dit toch het meest prestigieuze evenement is en het concept er dit jaar echt stond", zegt
Boussy. "Maar ...
49)Francis Boussy: "De Ruyck mist elke realiteitszin" Het Laatste Nieuws - 24 Aug. 2013 45
Bal du Zoute-organisator Francis Boussy reageert scherp op de uitspraken van Mathieu De Ruyck
in het interview.
50)Minder volk op Bal du Zoute door "boycot" Het Laatste Nieuws - 09 Aug. 2013 - 18
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Met Bal du Zoute stond woensdagavond en -nacht een van de meest exclusieve evenementen van
het land op het programma in Knokke. Zo'n 1.000 aanwezigen tekenden in Knokke Out present op
het bal dat aan zijn 5de editie toe was. "Door de boycotcampagne van Mathieu De Ruyck is de
opkomst minder groot, maar ik ben tevreden. Organisatorisch verliep alles vlekkeloos en het nieuwe
concept staat er", zegt organisator Francis Boussy.
51)Oorlog tussen organisatoren grote bals Het Nieuwsblad - 15 Jul. 2013 - 11
Francis Boussy, de organisator van Bal du Zoute, dient een klacht in tegen zijn voormalige medeorganisator Mathieu De Ruyck (22), die al meermaals in opspraak kwam. 'Hij bazuint rond dat ons
bal niet doorgaat. Pure onzin.'
52)Iedereen welkom op 's lands meest exclusieve bal Het Nieuwsblad - 26 Okt. 2011 - 44
Zomergem Vuurspuwers, slangen, jacuzzi's en tientallen acts: het Bal der Bals strijkt nu vrijdag
neer in discotheek Kokorico.
53)Organisator 'Bal der Bals' voor de rechter Het Nieuwsblad - 08 Jan. 2016 - 4
In plaats van op de dansvloer van het "Bal der Bals" mocht organisator Mathieu De Ruyck (26) het
gisteren komen uitleggen voor de rechtbank. Het parket verdenkt hem er als zaakvoerder van de
failliete vennootschap DR Projects onder meer van in 2013 niet te hebben meegewerkt met de
curator. Die ...
54)Honderd feestvierders Bal der Bals afgevoerd met snijwonden Het Nieuwsblad - 10 Mei.
2016 - 3
Op een fuif in Waregem Expo zijn een honderd feestvierders gewond geraakt doordat de vloer vol
lag met glas. Ook waren er een tiental comazuipers.
55)Organisator Bal der Bals in beroep Het Laatste Nieuws - 25 Jan. 2016 - 14
Mathieu De Ruyck (25), beter bekend als bezieler van het Bal der Bals tot 2013, gaat in beroep
tegen een beslissing van de strafrechtbank. Die veroordeelde De Ruyck tot een celstraf van vier
maanden met uitstel, een beroepsverbod van drie jaar en een boete van 3.000 euro, waarvan de helft
...
56)Klacht Mathieu De Ruyck ongegrond Het Laatste Nieuws - 21 Jun. 2016 - 19
De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Mathieu De Ruyck tegen Het Laatste Nieuws en
HLN.be ongegrond bevonden. De artikels gaan over de rechtszaak tegen Mathieu De Ruyck in
verband met het faillissement van zijn bedrijf DR Projects, waarmee hij het Bal der Bals
organiseerde. De raad is ...
57)Groots bal wordt flop der flops Het Laatste Nieuws - 14 Mei. 2013 - 18
Het Bal der Bals, wat het meest prestigieuze feest in ons land moest worden, is de flop der flops
geworden. Honderden klachten verschenen op Facebook over het veel te dure en geflopte feest
zaterdag in Flanders Expo. Organisator Mathieu De Ruyck (22) is niet te bereiken voor
commentaar, maar toont in zijn geheel eigen stijl op Facebook wat hij over de heisa denkt. "Haters
maken mij groot", staat op zijn profiel . Alle negatieve commentaar werd verwijderd. Een nieuwe
op Facebook bundelde alle klachten en heeft al 2.000 likes.
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Overige verschenen artikels (58 en meer)
Gisteren nog 151.000 vrienden op Twitter, vandaag nul (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/g3r3obrmb7
Organisator Bal der Bals vrijgesproken in beroep (HLN.be)
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2952892/2016/10/31/Organisator-Bal-derBals-vrijgesproken-in-beroep.dhtml
"Narcist, niet geschikt om te ondernemen" (HLN.be)
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2888961/2016/09/27/Organisator-Bal-derBals-is-een-narcist-niet-geschikt-om-te-ondernemen.dhtml
Ooit populairste Vlaming op Twitter, nu failliet (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130818_00697413
BV's verzamelen in Knokke voor Bal du Zoute (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20120809_067
Bal der Bals wist flopeditie uit (Het Laatste Nieuws)
http://www.hln.be/hln/nl/1313/Festivals/article/detail/1877944/2014/05/07/Bal-der-Bals-wistflopeditie-2013-uit.dhtml
Een Bal is meer dan promotie maken (De Morgen)
http://www.demorgen.be/plus/een-bal-is-meer-dan-promotie-maken-a-1412189886486/
Mathieu De Ruyck denkt aan comeback na vrijspraak
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/mathieu-de-ruyck-denkt-aan-comeback-na-vrijspraaka2954647/
Klacht Mathieu De Ruyck ongegrond (HLN)
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/klacht-mathieu-de-ruyck-ongegrond-a2756125/
Ooit populairste vlaming op Twitter, nu failliet (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130818_00697413
Glas gooit roet in eten op Bal der Bals (VTM)
http://nieuws.vtm.be/binnenland/190015-glas-gooit-roet-eten-op-bal-der-bals
Vrijspraak voor organisator Bal der Bals (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161104_02556564
Negentienjarige organiseert Bal der Bals (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/bltda_20100124_001
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Excentrieke 'Bal der Bals' op 11 mei in Flanders Expo (HLN.be)
http://www.hln.be/hln/nl/9093/Festivals-enconcerten/article/detail/1600226/2013/03/20/Excentrieke-Bal-der-Bals-op-11-mei-in-FlandersExpo.dhtml
Exclusief Bal du Zoute houdt het democratisch (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/td3df791
Iedereen welkom op 's lands meest exclusieve bal (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/e33hi3fd
Ondanks fiasco met glazen: Bal der Bals blijft ook volgend jaar welkom in Waregem Expo
(Nieuwsblad)
www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160512_02286480
Comazuiper gereanimeerd en verscheidene gewonden door glasscherven op dansvloer 'Bal
der Bals' (HLN.be)
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2698329/2016/05/08/Comazuipergereanimeerd-en-verscheidene-gewonden-door-glasscherven-op-dansvloer-Bal-der-Bals.dhtml
VIP Tickets Bal du Zoute reeds uitverkocht na 140 uur (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/blsre_20120630_005
Daar is het Bal der Bals terug! (Het Laatste Nieuws)
http://www.hln.be/hln/nl/1313/Festivals/article/detail/1796295/2014/02/24/Daar-is-het-Bal-derBals-terug.dhtml
Champagne-elfen en levende discoballen op Bal du Zoute (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130806_00683695
Flauwe eerste editie Bal der Bals (VTM Nieuws)
http://nieuws.vtm.be/cultuur-media/46693-flauwe-eerste-editie-bal-der-bals
Bal der Bals keer terug naar Zottegem (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/g3r3obrmb
Exclusief onderonsje op Bal du Zoute (Focus-Wtv)
http://www.focus-wtv.be/video/exclusief-onderonsje-op-bal-du-zoute
Glamour en spektakel op Bal de Gand (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLGHE_20120222_003
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Hulpdiensten hebben handen vol tijdens ‘Bal der Bals’: tientallen feestvierders met
snijwonden (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160509_02280110
Kunstenaar wil kunst koppelen aan Bal der Bals (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20131118_00844820
Kokorico ontvangt exclusief Bal der Bals met topspektakel (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLCTH_20120430_001
Grootste chocoladefontein van Europa komt naar Knokke (Nieuwsblad)
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120604_00172831
Eerste editie Bal der Bals (Gazet Van Antwerpen)
http://www.gva.be/cnt/eid177756/extern-flauwe-eerste-editie-bal-der-bals
Bal der Bals verlaat Zomergem (Nieuwsblad)s
http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcth_20130426_001
Eerste editie Bal der Bals (Belang Van Limburg)
http://www.hbvl.be/cnt/eid177756/extern-flauwe-eerste-editie-bal-der-bals
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Foto’s in hoge resolutie: http://balderbals.be/persalbum
Algemeen contact: nfo@balderbals.be

