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DAUWDRUPPELS

ervoor te zorgen dat het geluid hard genoeg is, de verlichting straalt,

de over het veld verspreidde speakersets aan en vraagt vriendelijk

de douches stromen, de wc’s spoelen en het bubbelbad bubbelt.

doch dringend de waterpoloërs uit hun nest te komen en zich in het

Op de vrijdag van het toernooiweekend komen de eerste fanatie-

spelers te wachten op het eerste fluitsignaal. Op de overige velden

kelingen al in de vroege middag aan in Schoonebeek om het beste

komen pas na het fluitsignaal één voor één de spelers aanrennen over

EEN MILDE ZOMEROCHTEND IN JULI. DAUWDRUPPELS OP TENTDOEKEN EN EEN ENKELE DWALENDE WATERPOLOËR

plekje te bemachtigen op de vers gemaaide grasvelden rondom het

de steigers, nog snel hun cap vastbindend.

water te begeven. Op een enkel veld liggen al enthousiast veertien

OP ZOEK NAAR EEN WARME BAK KOFFIE. HET KENMERKT EEN VAN DE BEKENDSTE WATERPOLOTOERNOOIEN DIE NEDERLAND

natuurbad. Caravans worden afgekoppeld en de kampeerspullen,

RIJK IS. OVER HET TOERNOOITERREIN VERSPREID STAAN SPEAKERS DIE MET LICHT GEKRAAK OPROEPEN

dozen bier en barbecuesets worden uit de auto’s geladen. Binnen

OF DE TEAMS ZICH KLAAR WILLEN MAKEN VOOR DE EERSTE WEDSTRIJDEN.

een halve dag verandert het normaal zo rustige nabijgelegen dorpje

kort doorbroken voor een ludieke actie namens de hoofdsponsor

Nieuw-Amsterdam in een gigantische waterpolometropool, waar

Waterschap Vechtstromen. Honderden waterpoloërs, maar ook

Sinds vier jaar wordt halverwege de eerste speeldag het speelschema

toernooigangers continu af- en aanrijden om hun proviand in te slaan.

toevallige voorbijgangers en jongeren uit de buurt, rennen tegelijk

Het 38e internationale ZPC Moby Dick Waterpolo

ENORME OPERATIE

Diezelfde avond wordt de feesttent direct op de proef gesteld tijdens

het water in. Deze ‘Big Jump’ is onderdeel van een internationale

Toernooi heeft 125 teams naar Drenthe getrokken

Een week lang is organisator Moby Dick bezig

de warming-up party door de coverband ‘Kraakthelder’.

actie van Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor

voor een weekend sportiviteit en gezelligheid.

met het in gereedheid brengen van het terrein. De

Waterpoloërs uit Nederland, België, Duitsland en

maandag voor het toernooiweekend worden de

TAM ZONNETJE

sponsor kent het toernooi nog ruim twintig subsponsors en poule-

Engeland zijn naar Natuurbad De Zandpol afgereisd

palen van de grote feesttent al in de grond geslagen,

De daaropvolgende zaterdagochtend kenmerkt zich door een tam

sponsors die dit mooie toernooi mede tot stand brengen.

om de zomer te vieren en de mooiste sport te

waarna de hele week grote en kleinere vracht-

zonnetje die de lichte mist op het terrein doorbreekt. Een verdwaalde

kunnen beleven in het prachtige schone water waar

wagens en tractoren spullen af- en aanvoeren

waterpoloër zoekt nog snel zijn tent op om nog een uurtje slaap te

PASSIE

de hoofdsponsor van het toernooi zich sinds jaar en

om te zorgen voor watervoorziening, aggregaten,

kunnen pakken voordat hij het koude natuurwater in moet. Een klein

Medeoprichter en pr-man van het Moby Dick Waterpolotoernooi

dag hard voor maakt.

foodtrucks en meer. Een enorme operatie voor de

stukje verderop zit de organisatie klaar om de teams voor de eerste

Jan Bartels kijkt trots over het toernooiterrein. Bartels was er alle

kleine tachtig vrijwilligers die keihard zwoegen om

wedstrijd om te roepen. Met een krakende toon slingert de omroeper

edities bij. Vol passie vertelt hij hoe ze 38 jaar geleden van start

het belang van schoon water voor mens en natuur. Naast de hoofd-
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gingen met maar zes teams. “Het begon als een

uit de deurpost van de caravan het slaapzand uit

geintje tijdens de wandeltocht van de Schoone-

zijn ogen wrijft. Klokslag 8:10 uur gaat de tweede

beek feestweek”, vertelt Bartels. “We zijn van een

speeldag van start en worden de spelers weer veel

klein legertentje, waar om de haverklap de stroom

te vroeg in het water verwacht. Soms lukt dat,

uitviel, naar een gigantische feesttent gegaan, met

soms niet. Langzaamaan zie je de toernooigangers

hottub, eettentjes, een afzet van 5000 liter bier,

tussen de wedstrijden door hun tentjes opvouwen,

wasmachines, drogers en warme douches. De

de caravans aankoppelen en de rotzooi opruimen.

ontwikkeling die is doorgemaakt, is enorm. Voor de

Wanneer de laatste wedstrijden gespeeld zijn, vindt

jongere vrijwilliger is het ook belangrijk, omdat we

er een prijsuitreiking plaats waar de eerste, tweede

met die ontwikkelingen het organiseren van het

en derde plek van elke poule een prijs in ontvangst

toernooi ook leuk houden.”

kan nemen. Naast de eer kunnen de poulewinnaars

Binnen een halve dag verandert het normaal
zo rustige nabijgelegen dorpje Nieuw-Amsterdam
in een gigantische waterpolometropool, waar
toernooigangers continu af- en aanrijden
om hun proviand in te slaan

op die manier met een lekkere slagroomtaart of
Tegen het avonduur wordt het laatste fluitsignaal

cake weer naar huis keren.

gegeven en stijgen op steeds meer plekken de
rookpluimen van de barbecues de lucht in. Met de

De rest van de zondag zijn de vrijwilligers druk met

geur van vers vlees op de grill en het geluid van

het opruimen en afbreken van het toernooiterrein.

opengeslingerde blikken bier wordt er geproost op

De sanitaire voorzieningen worden opgeborgen

de overwinning en de gezelligheid. Wanneer de zon

voor volgend jaar en de foodtrucks en tractoren

verdwijnt, vult de feesttent zich voor een gigantisch

verlaten het terrein. Het einde van het toernooi

feest met de band ‘Diss Nie Okay’ (bekend van

wordt met alle vrijwilligers feestelijk afgesloten met

o.a. Zwarte Cross). Er wordt gedronken, gedanst en

een groot en vreugdevol avondmaal in de grote

gehost. Bier vliegt de lucht in en iedereen viert met

feesttent. De maandag erna wordt ook de grote

elkaar de sport die ze allemaal dichter bij elkaar brengt.

tent dan uiteindelijk afgebroken en keert de rust
weer terug in het onverstoorbare Schoonebeek.

SLAAPZAND
Die zondagochtend wordt de stilte op het terrein
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Het 39e Moby Dick Waterpolotoernooi staat

doorbroken wanneer een van de aanwezige teams

ondertussen alweer in de agenda’s. Het toernooi,

de Tweede Wals van Sjostakovitsj opzet om de rest

dat plaatsvindt op 6, 7 en 8 juli 2018, zal zich net

te doen ontwaken. Een fijnere manier van wakker

als voorgaande edities kenmerken met veel plezier,

worden kan op dat moment niet bedacht worden.

sportiviteit en feestelijkheid. Daarmee is het

Op verscheidene plekken zie je hoe een vermoeid

Moby Dick toernooi een echte aanrader voor elke

gezicht zijn eitje met spek aan het bakken is voor

waterpoloër die tijdens de stille zomerperiode toch

het ontbijt, terwijl daarnaast zijn teamgenoot half

nog een balletje wilt gooien!
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