MadNes
Spring in zee, grijp een skateboard, stap in je wetsuit, dans de Salsa, leef je uit
groene surffestival van Europa, royaal overgoten met muziek, theater, dans, poëzie
en stand-upcomedy. Flowerpower 2.0 op Ameland.
TEKST: JOLANDA DE KRUYF
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én… be sure to wear some flowers in your hair. Want dit is MadNes, het grootste
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Marketingplan? Doelgroepanalyse? Ben je

mal. Gewoon gaan! De club van vijf die in 2008 aan
de basis stond van MadNes deed maar wat.

‘We draaien nog
steeds op enthousiasme’

En dat deden de mannen verdraaid leuk.

Die vrolijke chaos is geschiedenis. MadNes, dat deze

Het begon als goede grap, kroegpraat bij

zomer z’n elfde editie beleeft, staat als een Amelander

het kampvuur. En ach, studenten annex

strandhuis in het stormseizoen. Een stabiel festival met

strandwachten Geert-Jan, Ritsert,

een heus draaiboek, een horde trouwe bezoekers, een

Peter en Steven hadden wel ‘es een

harde kern van skaters en surfers, veel twintigers en

verjaardagsfeestje georganiseerd, dus

opvallend veel fans uit de Randstad. MadNes mag

hoe moeilijk kon het helemaal zijn, zo’n

groots zijn, maar gelukkig niet te groot. ‘Loop je een

beachparty in de steigers zetten? Je

rondje, dan kom je elkaar vanzelf wel weer tegen.’

krabbelt een paar A4-tjes vol met wilde

De intimiteit blijft bewaard. Net als de spirit van toen.

ideeën, trommelt wat vrienden op, krijgt

‘We draaien nog steeds op enthousiasme’, zeggen

een horecaondernemer zo gek om in te

de gangmakers van nu. Steven, Sjors, Danny, Symen,

haken en bouwt een tent op het strand.

Floris natuurlijk. Met in hun kielzog intussen zo’n

Dan maar kijken wat erop af komt. Nou

honderd (!) vrijwilligers. Want er komt wat bij kijken hoor.

dat hebben ze geweten. ‘Het overkwam

De hele zaak opbouwen, afbreken, ticketverkoop, eten,

ons’, zeggen de mannen van het eerste

drinken, logies, vervoer, merchandising, beveiliging. ‘t Is

uur. Floris Oud (Neighbours, Sjoerd)

een compleet circus van muziek, sport en gekkigheid.

bekent: ‘Ik heb er toen een week niet van
geslapen.’

H

elemaal naar Hawaï als je
surfgek bent? Nergens voor

nodig. De golfhoogte op Ameland is
prima. Misschien niet voor big wave
surfing (je weet wel, balancerend
bovenop die jongens van een meter
of 8) of het oogstrelende tube riding
(glijden door een tunnel van water),
maar de studentensurfers uit heel
Nederland ontdekten MadNes jaren
geleden al als podium voor hun
sportieve hobby.

meer dan alleen het decor van MadNes. ‘We
werken samen, hebben de Amelanders nodig om
dit tot een succes te maken’, weten de mannen
van de organisatie drommels goed. Ze krijgen veel
steun van bewoners en bedrijven, bijval in de vorm
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Het strand als speeltuin. Maar Ameland is veel

van ‘een paar gratis hotelkamers’, of iemand die
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‘even met de shovel langsrijdt’ om het strand weer
glad te maken. ‘Zonder kunnen en wíllen we niet.
MadNes moet wel een festival van het eiland blijven.’

‘Het publiek is
relaxed, de atmosfeer
zorgeloos’
Met MadNes maakten de pioniers een blijvend
statement. ‘We wilden het eiland op een
verfrissende manier op de kaart zetten, laten zien
dat Ameland echt niet stoffig is en dat het hier juist
hartstikke leuk is voor jongeren.’ Missie geslaagd.
Het publiek – een mix van locals en fans van vaste
wal - is relaxed, de atmosfeer zorgeloos. ‘Het is
’t begin van de zomervakantie, je bent lekker een
lang weekend buiten, actief bezig, je ontmoet
vrienden van vorig jaar. En je bent even uit de sleur
van alledag. Wil je niks aan je kop? Dan ga je naar
een festival, óf uitwaaien op een eiland. Of… je
doet het allebei.’
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MADNES?
Drie dagen zomerzotheid op het strand van Nes,
altijd in het eerste weekend van juli. Deze editie (6, 7
en 8 juli) gemist? Noteer ‘m dan alvast voor volgend
jaar. De ingrediënten: ladingen muziek van (inter)
nationale artiesten – meer dan 40 acts, bands en
deejays verspreid over vier podia -, maar het accent

CASHLESS

skateclinics, shows en demonstraties. Je kunt een

MadNes is overdag gratis toegankelijk, je

rondje maken in het kleinste reuzenrad van Europa.

betaalt alleen voor het programma op de

Er is ruimte voor dans, theater, poëzie en literatuur,

vrijdag- en zaterdagavond. Cashless, dat

stand-upcomedy en er zijn creatieve workshops. Wat

wil zeggen via een chip in een polsbandje

dacht je van Salsa-les? Je eigen kleding maken? Een

of middels een pasje met tegoed. ‘Een stuk

lesje artistieke graffiti?

gebruiksvriendelijker dan dat je contanten op
zak moet hebben. Op deze manier kun je het
festival zelfs in je zwembroek beleven.’
Bij een all-in ticket (let op: MadNes is deze
zomer al uitverkocht!) zitten behalve alle
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‘Groene boodschap zonder
belerend vingertje’

de vibe van het festival: alles uitproberen. Er zijn shows en
demonstraties, maar ook clinics voor beginners op sport-

optredens, shows en clinics ook enkele

Achter de gekkigheid zit ook een boodschap. Natuurlijk:

maaltijden, busvervoer en logies op de

love, peace & happiness en een vette knipoog naar het

camping inbegrepen. Overnachten kan

legendarische muziekfestival Woodstock (1969). Maar

o.a. op de festivalcamping “StruupOord” bij

MadNes staat ergens voor: groen denken, groen doen.

Kiekduun in Buren. Pendelbussen rijden van

Een zo duurzaam mogelijk festival organiseren, maar dan

en naar het feestterrein.

zonder dat belerende vingertje. Daarmee scoort MadNes.
‘We laten zien dat duurzaamheid niet moeilijk is, maar

& NACHO’S

je crossfietsje. Kortom: lekker losgaan, meedoen. Want da’s
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ligt ook op sport en spel met spectaculaire surf- en

en spelgebied. ‘Dúrf het maar, dat is ons motto. Het is niet
competitief, het geeft niks als je een keer valt. Iets leren wat
je nog niet kon is hartstikke leuk en geeft voldoening.’

‘Negen uur sharp gaat het
wekkertje weer…’

functioneel toepasbaar, óók op een festival.’ Bijvoorbeeld
met biologische wegwerpbekers gemaakt van maïs, posters

Kijk, in dat sfeertje schuilt ook de kracht van MadNes:

Geef hongerklop geen kans! Op MadNes vind

op eco-papier, een bioscoop die draait op windenergie,

boven alles een gemoedelijke driedaagse van ons kent ons.

je de allerleukste foodtrucks voor de beste

elektrisch aangedreven festivalbussen (Arriva), telefoons

Maak je vooral niet druk. ‘Er lopen vier- tot vijfduizend man

nacho’s, gevulde taco’s en tapas, appeltaartjes en

die je kunt opladen op bananenschillen en – no worries,

rond op het feestterrein, maar er valt nooit een onvertogen

aardappelsalade en meer smakelijke hapjes. Ook

alleen op het Nick Balcombe Greenstage - hometrainers

woord.’ Hoe mooi is dat. Dat maak je wel eens anders

van verdorsten kan geen sprake zijn: on the beach

die energie opwekken voor de versterkers van de band; dus

mee in het uitgaansleven. Hier in Nes gaat iedereen uit z’n

bestel je de hipste cocktails, maar een gewoon

wordt er niet gefietst, dan ook geen muziek. En tot slot: de

dak en wordt er tot in de kleine uurtjes stevig gedronken,

biertje fietst er ook wel in. De karavaan rollende

grote strandschoonmaak. Iedereen helpt een handje mee

gedanst en lol gemaakt. Maar… je weet ‘t: ’s nachts een

keukens van vaste cateraar Cantina Mobilé maakt er

om het festivalterrein en de camping op te ruimen.

vent (of meid), ’s morgens de netten drogen. Met andere
woorden: om negen uur sharp gaat het wekkertje weer

altijd weer een kleurrijk feestje van.

voor een fanatiek staaltje skateboarden. Of een duik in de

‘Dúrf het maar, geeft niks
als je een keer valt’
MadNes is interactie. Futloos in je hangmat bungelen is
geen optie. Maar ho, niks moet en (bijna) alles mag hè.
Dansjoggen. Skaten. Suppen. Surfen. Rocken. Bmx’en op

Noordzee, want dat wil ook nog wel eens helpen bij een
brakke kop. Laat je boeltje maar zolang aan de vloedlijn
staan, dat kan nog op MadNes. ‘Spring je in zee, dan staan
je schoenen er nog als je er weer uitkomt.’
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