
CORONA PROTOCOL: SURFEN MET EEN EXTRA AUTO 

 

English below! 

 

Betrokkenen 

- Bus (Sambal/Sambuca): max. 2 SurfAce leden 

- 1 extra Auto: max. 2 SurfAce leden 

 

Hieronder volgen de te doorlopen stappen bij het surfen met de bus (Sambal & Sambuca) en een 

extra auto in corona tijd.  

 

Vertrek stalling  

1. Vertrek auto (30. Min. voor vertrek bus): auto-mensen verzamelen bij de stalling, leggen hun 

eigen spullen in de bus en vertrekken richting de spot. Kleine spullen zoals 
schroevendraaiers, baseplates, vinnen en zwaarden worden meegenomen in de auto zelf.  

2. Vertrek bus: bus-mensen verzamelen bij de stalling, pakken de bus verder in en vertrekken 

richting de spot.  

 

Aankomst spot  

3. Aankomst auto (30. Min voor aankomst bus): auto-mensen komen aan op de spot en trekken 
hun wetsuit aan. 

4. Aankomst bus: bus-mensen komen aan op de spot. De bus wordt minstens 5 meter van de 

auto vandaan geparkeerd. Bij aankomst gaan de bus-mensen een spot check doen óf blijven 
in de bus zitten. Zo is er ruimte voor de auto-mensen om hun spullen uit te laden.  
 

5. Auto-mensen: halen hun spullen uit de bus en gaan bij hun eigen auto optuigen.  
6. Bus-mensen: Als alle auto-mensen weg zijn kunnen de bus-mensen hun spullen uit de bus 

halen en gaan optuigen bij de bus.  

 

Tussentijds op de spot 

7. Op de spot blijf je bij je eigen voertuig. Mocht je tussentijds een ander zeil willen 
optuigen/aftuigen, doe dit dan bij je eigen voertuig.  

 

Vertrek spot  

8. Vertrek auto (30. Min voor vertrek bus): auto-mensen gaan van het water, tuigen af bij de 

auto en stoppen daarna hun spullen in de bus. Het is niet toegestaan om als auto-mens in de 
bus om te kleden. Na het aftuigen vertrekken de auto-mensen naar huis.  

9. Vertrek bus (30. Min nadat auto-mensen van het water zijn gegaan): bus-mensen gaan van 

het water en tuigen af bij de bus. Wanneer bus-mensen eerder willen stoppen kunnen zij 



snel aftuigen bij de bus en in de bus gaan zitten. Na het aftuigen vertrekken de bus-mensen 

naar huis.  

 

Aankomst stalling  

10. Aankomst auto (30 Min. voor aankomst bus): Auto-mensen komen aan bij de stalling en 
ruimen de kleine spullen op (vinnen, baseplates etc.). Daarna gaan zij direct naar huis.  

11. Aankomst bus: Bus-mensen ruimen alle spullen uit de bus op en gaan naar huis.  

 

Het doel van dit protocol is om situaties te voorkomen waarbij meer dan 2 personen zich bij de bus 
bevinden. Wanneer het bestuur merkt dat regels uit het protocol niet worden opgevolgd, kan dit 

protocol ten alle tijden weer worden ingetrokken. Houd je daarom vooral aan de regels zodat er 

lekker gesurft kan blijven worden  

 

Het bestuur 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

CORONA PROTOCOL: Surfing with an extra car 

 

Participants 

- Bus (Sambal/Sambuca): max. 2 SurfAce members 

- 1 extra Car: max. 2 SurfAce Members 

 
Below you will find the steps for surfing with the busses (Sambal & Sambuca) with an extra car 

during the corona time. 

Departure Stalling  

1. Departure car (30 minutes before the bus leaves): The car passengers meet at the stalling, 
put their own gear in the bus and leave for the surfspot. Small things like screwdrivers, 
wetsuits, baseplates, fins and daggerboards are taken along in the car. 

2. Departure bus: Bus passengers meet at the stalling, put their own gear in the bus and leave 

to the surfspot. 

 

Arrival spot  

3. Arrival car (30 minutes before the bus arrives): Car passengers arrive at the spot and put on 
their wetsuits. 

4. Arrival bus: Bus passengers arrive at the spot, the bus is parked at least 5 meters away from 
the car. The bus passengers either do a spot check or stay inside the bus. This will enable the 
car passengers to get their gear while keeping distance and avoiding crowding. 

 
5. Car passengers: Get their gear out of the bus and start rigging it at their own car.  
6. Bus passengers:  Wait until the car passengers have gotten their gear, afterwards they get 

their own gear and rig it near the bus. 

 

Meanwhile at the surfspot 

7. On the spot you stay with your own vehicle. If you want to get another sail or board, rig this 
near your own vehicle.  

 

Departure surfspot  

8. Departure car (30 minutes before departure bus):  Car passengers get off the water, derig at 
the car and put their gear in the bus. It is not allowed as a car passenger to get changed in 
the bus. After derigging the car passengers go home. 

9. Departure bus (30 minutes after the car passengers have left the water): Bus passengers go 
off the water and derig at the bus. When bus passengers want to stop sooner, they can derig 
quickly and then stay in the bus. After derigging the bus passengers leave for the stalling. 

 

Arrival stalling  



10. Arrival car (30 minutes. before arrival bus): Car passengers arrive at the stalling and put away 

their small gear (baseplates and fins etc.) Afterwards they leave for home to warm up again. 
:) 

11. Arrival bus: The bus passengers unload the bus and clean up, and leave after doing this to go 

warm up at home. 
 
The goal of this protocol is to avoid situations where more than 2 people are located near the 

busses. When the board finds out this protocol does not serve this purpose, it can be retracted at 

any time. So use these steps so we can keep on surfing! 

 

The board 

 

 

 


