
 

Nieuwe maatregelen tot en met 10 november 
Zoals jullie net gehoord hebben bij de persconferentie zijn we helaas weer op weg naar een 

‘intelligente?’ lock down. Daarom zullen wij helaas onze regels weer moeten aanscherpen. Hieronder 

zal je een lijst met regels vinden die we hanteren. Verder willen we jullie graag op het hart drukken 

om je gezonde verstand te gebruiken en je ook te houden aan de richtlijnen van het RIVM.  

De regels zullen vanaf woensdag 14 oktober om 22.00 uur ingaan.  

 

Nieuwe regels binnen SurfAce: 

 

- Vanaf dat je het hek passeert, draag je continu een mondkapje, op de parkeerplaats en in de 

stalling (verplicht). Dus zeker ook in de bus.  

GEEN MONDKAPJE BETEKENT OOK DAT JE NIET MEE KAN IN DE BUS, DIT IS JE EIGEN 

VERANTWOORDELIJKHEID 

- Er mogen maximaal 4 personen in 1 bus. In die bus liggen alleen spullen van die mensen die 

ook in die bus zitten.  

-     Je houdt overal minstens één gieklengte afstand (mijn giek is 1.5m voor de goede orde), 

dus op het terrein én in de bussen.  

- Er moet minimaal 30 minuten tussen de vertrekken van de bussen zitten, i.v.m te drukke 

stalling (meer dan vier mensen) 

- Niet de hele beginCie kist gaat mee, er zullen twee kratten zijn waarin materiaal beschikbaar 

is voor beide bussen. NA GEBRUIK OOK WEER TERUG LEGGEN A.U.B. 

 

-  Op de spot moeten de bussen verplicht uit elkaar staan zodat je 2 losse groepen hebt, van elk 

4 man. Dit houdt dus ook in dat we de volgende regels volgen bij het surfen:  

o Pauze houden bij je eigen bus.  

o Spullen liggen in je eigen bus. 

o Chillen na de sessies bij je eigen bus. 

- Als in de praktijk blijkt dat mensen zich hier niet aan houden, dan zullen de  bussen niet meer 

naar dezelfde spot kunnen om te varen. 

 

- Na gebruik bussen schoonmaken. Hier ben je met groep van 4 personen verantwoordelijk 

voor.  

Zie de lijst hieronder voor het schoonmaken van de bus.  

o Deurklinken binnen en buiten  

o Versnellingspook 



o Stuur 

o Gordelriem en -houder 

 

Gelukkig kunnen we met het naleven van deze regels nog wel blijven surfen! 

Dus tot later op het water.     

 

 


