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Vriendenfestival groeit uit tot volwassen evenement

nederland
nederland

MadNes:
speeltuin
voor surfers
Festivalgangers vermaken zich
prima op Ameland, ook zonder golven
R E P O RTAG E

Marijke de Vries
NES, AMELAND

Soepeltjes laat hij zich uit de lucht
vallen, veert omhoog, maakt een
halve draai en plaatst zijn blote voeten weer achter elkaar op het
koord. “Mag ik ook meedoen?”,
vraagt een studente in een felblauwe zomerjurk. Ze trekt haar rok
wat omhoog, legt een knoop in de
stof en probeert dan op de strak gespannen lijn te stappen. Ze zwiept
met haar armen, zet twee voorzichtige stapjes en valt in het zand.
“Veel moeilijker dan ik dacht”,
lacht ze.
Als vrijdagmiddag de poorten van
het MadNes-festivalterrein opengaan en het strand van Ameland
volstroomt, is het al gauw een drukte van belang bij de workshop
‘slacklinen’. Iedereen wil wel even
proberen of het te doen is om op
een halve meter boven de grond je
evenwicht te bewaren op een spanband van drie centimeter breed.
De sfeer zit er meteen goed in.
Vlak naast de koorddansers staan
twintigers uitzinnig te hoelahoepen
in de zomerzon. Meisjes in bikini
bewegen zich soepel door de gekleurde hoepels, alsof ze sinds de
basisschool nooit anders hebben gedaan. Maar ook jongens van achter
in de twintig schudden heftig met
hun heupen.
Symen Verbruggen wordt er blij
van. Met een groep bevriende surfers organiseert hij het surf- en skatefestival nu voor de zesde keer.
“Wij regelen het festival waar we
zelf het liefst naartoe zouden gaan”,
lacht hij. Dat betekent surfen,
skaten, muziek en ‘alles wat we verder leuk vinden’.
“In een paar jaar tijd is MadNes
uitgegroeid van een festival met
vrienden van vrienden tot een evenement voor vrienden, eilanders en
iedereen die geïnteresseerd is in
surfen en alles eromheen”, zegt hij.
“MadNes is buitenspelen voor volwassenen”, zegt Cecile van Manen
(25), die er voor de derde keer bij is.
Ze heeft fanatiek gewindsurft, maar
nu ze een baan heeft bij een ministerie staat het op een laag pitje. “Er
advertentie

is wel een spanningsveld tussen het
surﬂeven en werken. Het is een tijdrovende hobby. Ik kan nu alleen in
de weekends gaan. Mijn vriend is
arts en kitesurfer. Overdag is hij
vaak vrij, dus die heeft mazzel.”
Op MadNes loopt het allemaal
door elkaar, zegt Verbruggen. Wedstrijdsurfers, fanatiekelingen die
hun brood verdienen in de watersport, liefhebbers en beginners komen op het festival af. Het surfwereldje is klein dus veel festivalbezoekers kennen elkaar al. “Maar wij
willen geen feestje van de pro’s
zijn. Het gaat erom dat mensen enthousiast worden. Bijna alle clinics
zijn op beginnersniveau. Je kunt

‘Als er geen golven zijn, ga je juist andere dingen doen, zoals koorddansen’. FOTO BAS ARPS

‘Bij dit festival
kom je om
zes uur ’s ochtends
je nest uit voor
een goede golf ’

hier van alles met een plank doen:
kiten, skimboarden, golfsurfen,
skaten en ga zo maar door. Het zijn
sporten waar je een kick van krijgt.
Als je het ene leuk vindt, wil je het
andere ook wel eens proberen.”
De tweeduizend festivalgangers
lijken op de doorsnee festivalbezoekers: ze chillen, drinken een biertje
en dansen tot diep in de nacht op
aanstekelijke balkandeuntjes en oude hits. Het verschil wordt ’s ochtends zichtbaar, wanneer de bezoekers voor dag en dauw opstaan omdat het de hoogste tijd is voor een
workshop kitebuggyen, paaldansen
of golfsurfen.
Natuurlijk, de surfscene staat bekend om haar stoere en hippe imago, maar volgens veel festivalgangers gaat het de echte liefhebbers
daar juist niet om. “Het draait allemaal om het spelen met de natuur”,
zegt kite-instructeur Matthijs Katsma. “Dat is wat alle sporten en de
bezoekers verbindt, denk ik. Dat je

MadNes-bezoekers lijken in veel opzichten op gewone festivalgangers FOTO BAS ARPS

Het surfcircuit in Nederland
Niet alleen in oorden als Bali of Hawaï doen mensen aan golfsurfen,
ook in de Noordzee kan gesurft
worden. Nederland kent zo’n 8000
tot 10.000 actieve surfers, schat de
Nederlandse Golfsurfbond (HSA).
“Het Nederlandse surfwereldje is
klein, veel mensen kennen elkaar”,
zegt Symen Verbruggen van Mad-

Nes. De paar honderd fanatiekelingen op het MadNesfestival zijn
doorgaans te vinden bij Wijk aan
Zee, Zandvoort en rondom het
Scheveningse surfdorp Fast.
In steden als Amsterdam en
Delft zijn bovendien studentenverenigingen voor wind-, kite- en
golfsurfers.

om zes uur ’s ochtends uit je nest
komt voor een goeie golf.”
Dat er door het zomerse weer niet
veel te golfsurfen viel – zonnig festivalweer gaat meestal gepaard met
een spiegelgladde golﬂoze zee – is
het enige minpuntje dit weekend.
“Maar daardoor ga je juist andere
dingen proberen, zoals koorddansen”, zegt Cecile van Manen. “Met
goeie condities zou iedereen de hele dag in het water liggen, nu is het
supergezellig in de zon.

