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PROTOCOL GEDEELTELIJKE 

HEROPENING G.S.W.V. 
SURFACE 



 

 

Naar aanleiding van versoepeling van de corona maatregelen kan G.S.W.V. SurfAce weer 
gedeeltelijk heropend worden. Dit geldt uitsluitend voor surf-gerelateerde activiteiten die 
buiten plaatsvinden. Het is belangrijk dat iedereen zich te allen tijde aan de richtlijnen van 
het RIVM houdt, rekening houdt met elkaar, en verantwoord met de situatie omgaat. Dit 
protocol gaat in vanaf 11 mei 2020. 
 

Algemeen 
Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar. Was als je aankomt bij de stalling je handen 
bij het kraantje naast het hek, of gebruik het desinfectiemiddel in de stalling. SurfAce zorgt 
voor voldoende desinfectiemiddelen. Zijn deze op? Meld dit dan bij iemand van bestuur. 
Heb je gezondheidsklachten of symptomen van corona/verkoudheid, blijf dan thuis.  
 

Stalling 
Het kan in de gangpaden van de stalling moeilijk zijn om afstand te houden, voor het gebruik 
van de stalling gelden dan ook een aantal richtlijnen om de 1,5 meter afstand te 
waarborgen. De stalling kan gebruikt worden voor reparatie van surfmateriaal, onderhoud 
aan de bussen en natuurlijk om de bussen in te laden voor het surfen. Wee geduldig en geef 
elkaar de ruimte.  

1. Was eerst je handen voordat je de sleutels uit het sleutelkluisje aan het hek haalt. 
2. Als je bij de stalling bezig bent, doe dit dan zoveel mogelijk buiten. 
3. Er mogen maximaal 2 mensen tegelijk in de stalling zijn. Als er 2 mensen in de stalling 

zijn, wacht dan even buiten. 
4. Passeer elkaar niet in de gangpaden. 
5. Als je spullen in de stalling gebruikt of aangeraakt hebt, desinfecteer ze dan achteraf. 

 

Bussen  
De Sambal kan gebruikt worden voor surfen en eigen gebruik, de Sambuca staat nu nog in de 
schorsing, we zijn bezig om haar weer op de weg te krijgen. We laten weten wanneer het 
zover is, tot die tijd kan de Sambuca dus niet gebruikt worden. Daarna gelden dezelfde 
regels als voor de Sambal. Aan het gebruik van de bussen zitten onderstaande regels 
verbonden. 

1. Vraag vòòr gebruik de BusCie of je de bus kan gebruiken, er wordt op dit moment 
veel aan de bussen geklust dus het zou kunnen dat ze op je surfdag bezig zijn. 

2. Na gebruik wordt de bus grondig ontsmet. Er zal een aftekenlijst in de bus liggen om 
alles af te vinken wat er ontsmet moet worden. In de bus ligt ontsmettingsmiddel en 
tissues waar je mee kunt schoonmaken.  

3. Maximaal 2 personen in de bus; de bus bestuurder en 1 persoon rechts achterin. 
a. Dit zijn per surftrip altijd dezelfde mensen, de rest komt en gaat met eigen 

vervoer. 
b. Probeer altijd dezelfde persoon heen en terug te laten rijden, als dit niet zo is, 

maak dan de bus tussentijds ook schoon om besmetting te voorkomen. 
4. Er mogen voor personen die niet met de bus meerijden setjes worden meegenomen. 

Ga hier verantwoordelijk mee om en pak 1 voor 1 je spullen in en uit, en tuig je setje 
afzonderlijk van elkaar op. Minimaal op 1,5 meter afstand. 

5. Er wordt niet omgekleed in de bussen. Omkleden doe je buiten. 



 

 

6. De kosten die met eigen vervoer worden gemaakt worden onderling afgehandeld, dit 
gaat niet via SurfAce. 

a. Je zou kunnen afspreken dat ook de personen met eigen vervoeren mee 
betalen met de busrit en vice versa. Zet dit dan duidelijk neer op het bus 
formulier. 

7. Als meerdere bussen en/of auto’s gaan inladen bij de stalling, spreek dan 
verschillende vertrektijden af om drukte bij de stalling te voorkomen. 

8. Bij het in- en uitladen van de bus gelden de regels van de stalling. 
 

SUP’s en setjes Horny Playa 
1. Bij Teuntje de Slak, gelegen aan Horny Playa, liggen nu 3 setjes en wetsuits waar je 

lekker decadent op kan dobberen.  
a. Je kan de setjes alleen gebruiken als je ze via het forum gereserveerd hebt 

onder het kopje ‘Varen’. Op deze manier kan iedereen duidelijk zien wanneer 
ze beschikbaar zijn en wanneer niet. 

b. De setjes en wetsuits liggen in de houten box tegen het hek aan het water. 
Daaraan hangt een sleutelkluis, app voor de code iemand van bestuur.  
In de kluis zit een sleutel, met die sleutel kan je het hangslot van de box 
openen.  

c. Op het vlot van Teuntje liggen 3 planken met een ketting vastgebonden, de 
ketting kan je met dezelfde sleutel losmaken. 

d. Wees voorzichtig met de planken! Ze zijn erg kwetsbaar en is zonde als ze 
kapot gaan. 

e. i.v.m. corona en de afwezigheid van desinfectiemiddel bij Horny Playa, wacht 
48 uur tussen het gebruik van de setjes bij Horny Playa. 

2. Op dit moment zijn er ook 2 SUP’s beschikbaar, deze liggen bij de stalling en hier kan 
mee op de kanalen van Groningen worden gevaren. 

a. Je kan de sups alleen gebruiken als je ze via het forum gereserveerd hebt 
onder het kopje ‘Varen’. Op deze manier kan iedereen duidelijk zien wanneer 
de sups beschikbaar zijn en wanneer niet. 

b. Desinfecteer na gebruik de handvaten en de peddels, in de stalling zullen hier 
desinfectiemiddel en doekjes voor zijn. 

c. Als de SUP’s op zijn kan er ook op Rio’s (de beginnersboards) geSUPt worden. 
Wij hebben hier op het moment geen peddels voor, als je die hebt moet je die 
dus zelf meenemen.  

 

Materiaal SurfAce 
1. Surfsetjes: 

a. Het materiaal van SurfAce is beschikbaar voor leden als zij geen eigen 
materiaal hebben. Onderling van setjes wisselen is niet toegestaan. 

b. Maak na gebruik de giek en baseplate schoon. Boards en ander gebruikt 
materiaal worden zo goed mogelijk schoongemaakt op plekken waar je deze 
met je handen hebt aangeraakt. 
 

      2.  Wetsuits en surfschoentjes: 
a. Als je een eigen wetsuit hebt wordt je sterk aangeraden deze te gebruiken. 



 

 

b. Als je geen eigen wetsuit en/of schoentjes hebt, kan je een wetsuit of 
schoentjes van SurfAce gebruiken. Pak een droog wetsuit en/of droge 
schoentjes, dan weet je vrij zeker dat deze lang genoeg niet gebruikt zijn. 

c. Na gebruik het SurfAce wetsuit uitspoelen bij de stalling. 

Lesgeven Horny Playa 
Begin juni zal er weer een beginners traject plaatsvinden. Dit traject zal anders lopen dan 
alle andere jaren. Om deze lessen verantwoordelijk en volgens de richtlijnen van het RIVM 
uit te voeren zijn de volgende richtlijnen opgesteld. 
 

1. We beschikken over 22 setjes, genoeg ruimte bij het Hoornse meer en genoeg 
instructeurs, daarom willen we bij uitzonderingen zoals open surfdagen meerdere 
lessen tegelijk geven. altijd in de verhouding 1-2 instructeurs geven aan maximaal 8 
beginners tegelijk les.  

2. Voordat de les begint wordt er gecheckt of iemand symptomen heeft, in dat geval 
kan die persoon niet deelnemen aan de les en wordt dringend verzocht naar huis te 
gaan. 

3. Om besmetting te beperken prepareert de BeginCie de boards, ook de BeginCie-kist 
mag alleen door de instructeurs gebruikt worden, om dezelfde reden. Dit maakt het 
waarborgen van de 1,5 meter gemakkelijker en de schroevendraaiers en dergelijke 
hoeven nu minder vaak gedesinfecteerd te worden. 

4. Wetsuits worden na gebruik bij de stalling uitgespoeld.  
5. Voor het in- en uitladen van de setjes gelden de richtlijnen voor de bussen. Maximaal 

met 2 personen in- en uitpakken per bus. 
6. Bij Horny Playa zullen de setjes onder begeleiding van instructeurs 1 voor 1 uit de bus 

gehaald worden. Iedere beginner krijgt een eigen setje, er wordt niet onderling 
gewisseld, hetzelfde geldt voor de wetsuits.  

7. De setjes zullen op minimaal 1,5 meter van elkaar opgetuigd worden. 
8. Bij B-days gaan de setjes in de bus, mensen die willen surfen moeten eigen vervoer 

regelen. 
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