
KrantffiAarde
naar het festival afreizen voor de

kickvan golven, halfoipes en een

crowdsurf heeft het mis: de clinics,
ofcrnsussen, worden druk bezocht.

Zo begeleidt Shriprakash Sinha

driemaal daags'grote gtoepen in een

diepe meditatieve staat. Zijn Engelse

woorden met Hindisch accent halen
hen weg van alle rumoerigheid en

hectiek: "Put a gentle smile on the
face. Sit still. Do not move an inchl',

"reciteert hij, terwijl de zeewind
zachte briesjes blaast.

Ook de clinic zonnecel bouwen
heeft aan animo geen gebrek. Op
de veranda van De Buren van Nes
staat een lange tafel met draadjes,
pot3es, pipetjes en ander ingewikkeld
materiaal. Daamaast. in labjas.

Donder, Bliksem en Onweeq ofuel
Susanne Sleenhoff, Esengiir Yldirim
en Bas Berg van de Technische

Universiteit Delft, die deelnemers

vol enthousiasme assisteren in het
maken van hun eigen werkende
zonnecel. "Vorig jaar dedenwe dit
voor het eerst en wegens succes

herhalen we het nog maar eens. De
clinic is volgeboek!" aldus Donder.

Als alle zelfgemaake cellen aan

elkaar worden gekoppeld en de zon
breekt door, krijgen de deelnemers

een rekenmachine aan de praat.

lnderdaad, het is helemaal niet
moeilijk.

K§eerm*k*rss§à
Qp het gebied van duurzaamheid
valt altijd terrein te wiruren, maar

aan moeite en creativiteit mag het
de organisatoren niet ontbreken.

23

Drie jaar geleden lagen er plannen

omhet hele dak van de feesttent

vol te leggen met zonnecellen.

"Helaas schieten dat soort dingen
er het eerst bij in als sponsoring

tegenvalf', zegt Peter die meent
geen cent te verdienen aan het
evenement. Hij gooit nog maar
eens watwilde plannen op tafel: "Ik
dacht eigenlijk aan een technofeest

in een onderzeeër. Eén keer in het
uur komt ie dan boven om nieuwe
bezoekers binnen te laten." En als

het aan hem ligt staan er volgendjaar
sprinkhanen enmeelwormen op het
menu. "We willen het liefst ieder jaar

iets anders, zodat we de bezoeker

blijven verrassen", vertelt Sl,rnen

Verbruggen, die een deel van de

harde kem opvolgt in de organisatie.

Het eiland laat zich dat weekend van
zijn beste kant zien: de zon schijnt
veel, de temperatuur is azmgeniuun

en de sfeer gemoedehjk. Iedereen

hier lijkt hetzelfde doel na te streven:

met elkam op een eiland, genietend

van al wat het te bieden heeft, samen

en op een verantwoorde manier.

Dat het nog maar vaakzomag
zijn. Slechts één keer begeven de

wolken het en begint het te hozen.

Mensen zoeken beschutting, maar
de zonsondergang is desalniettemin
prachtig. Heel in de verte, op het
strand, daar wam de zee het zand

opkruipt, is een zwart puntje te zien.

Wle goed heeft gekeken zag daar een

schim in kleermakerszit. Het was

Shriprakash die helemaal opging in

heteilandgevoel. Icant{iAatde

ffimd§§*s
Mad.{es is een siirÈ en skatefestival dat eens per jaatr. , , ,,
plaatsvindt op het §trand,van Nes te Ameland. Het
eveÍlement duurt drie dagen en wordtgewoonlijkreind'juni
georganiseerd, Afgelopen zomer vierde het festival zijn
vijfiarig jubileum en da organisatie,is ervan overtuigddat
het nog langzo doorgaat. MadNes is te bereiken per boot
vanuit Holwerd in FiieslaÍrd. Kijk,vssl Ínser informatie op
uÀv"v.madnesfestivaLnl
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"We loten het hier niet smeriger ochter don hel wos."
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