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Deze richtlijnen zijn opgesteld om een veilige terugkeer naar het surfen bij 

het Surf Project mogelijk te maken. Dit document is onderhevig aan 

veranderingen. We volgen hierbij de meest recente regels omtrent het 

coronavirus van onder andere het kabinet, RIVM en het NOC NSF.  

Laatste revisie 04-05-2021 
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DOEL PROTOCOL 

 

1.1. Veiligheid en informeren 

Dit protocol is bedoeld om medewerkers en vrijwilligers van het Surf Project te 

helpen om de surflessen zo veilig mogelijk te verzorgen. Daarnaast willen we 

ouders, deelnemers en vrijwilligers met behulp van dit document informeren.  

De impact van isolatie op de mentale gezondheid is welbekend, waardoor het 

werk van het Surf Project nog nooit zo belangrijk was. Door het opstellen van 

dit protocol en onze regels zorgen we ervoor dat onze surflessen beschikbaar 

blijven voor kinderen en jongeren die het nodig hebben. Waarbij we de regels 

van de regering en het RIVM volgen om het verspreiden van het virus zo veel 

mogelijk te voorkomen.  

 

1.2. Risico’s minimaliseren 

We streven ernaar het risico op verspreiding van het virus te minimaliseren, 

waarbij we zo min mogelijk concessies doen aan onze werkwijze, die een 

belangrijke rol lijkt te spelen in het bewezen positieve effect van het Surf 

Project op de kinderen. 

 

2. EEN OP EEN BEGELEIDING EN 1,5 METER AFSTAND 

Het Surf Project heeft inmiddels vijf jaar ervaring en uit ons wetenschappelijk 

onderzoek is gebleken dat surfen bij het Surf Project een positief effect heeft 

op kinderen met Down, autisme en ADHD. Lees hier ons hele onderzoek.  

Eén van de belangrijke aspecten hierbij is de een op een begeleiding van de 

surfers door onze getrainde vrijwilligers.  

De regering adviseert, wanneer dit mogelijk is, om 1,5 meter afstand van 

iedereen te bewaren.  

Uitzonderingen op de 1,5 meter 

De uitzonderingen, ook vanuit Gehandicaptensport Nederland en het NOC NSF 

(de faciliterende organisatie, die mede zorg draagt voor een gezond en sterk 

Nederland, die de belangen van de Nederlandse sport en de sporters steeds 

voorop laat staan), zijn als volgt genoemd:  

https://www.surfproject.nl/surf-project/onderzoek/
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• Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling; 

• De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand 

en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;  

• Personen t/m 17 jaar alleen onderling; 

• Personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele 

uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge 

afstand van 1,5 meter de sportbeoefening in de weg staat; 

• Personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, 

voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter 

jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden. 

 

3. PLANNING EN ORGANISATIE 

We moeten ons verzekeren van een goede planning en organisatie 

voorafgaand, tijdens en na onze surflessen.  

Dit om de kans op besmetting van iedereen die deelneemt aan het Surf Project 

binnen de surflessen zo klein mogelijk te houden. Hierbij nemen we alle 

stappen die we kunnen om het fysieke contact tijdens de lessen te 

minimaliseren, zonder daarbij de belangrijke elementen van de veiligheid, het 

contact en de steun uit het oog te verliezen. 

4. COMMUNICATIELIJNEN 
Voor algemene of specifieke vragen over corona in verband met het Surf 
Project is de algemene coördinator het eerste aanspreekpunt. Bij wijzigingen 
vanuit de overheid, het RIVM of de GGD zal het bestuur de wijzigingen 
beoordelen en daarna eventuele wijzigingen laten doorvoeren in het corona 
protocol van het Surf Project door de algemene corona coördinator.  

Vervolgens zal dit gecommuniceerd worden richting het centrale team en de 
locatiecoördinatoren. 

Het Surf Project behoudt zich het recht om deelnemers, ouders en vrijwilligers per 

direct uit te sluiten van een surfles en eventuele toekomstige lessen indien zij zich 

niet aan de regels van het corona protocol houden.  
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Het Surf Project is werkzaam op vier verschillende locaties. Zandvoort, 
Ouddorp, Camperduin en Ter Heijde. Op elke locatie is een lokaal team 
verantwoordelijk voor de organisatie van het project.  

• De locatie coördinator is verantwoordelijk voor de verspreiding van de 
nieuwste informatie binnen het lokale team. 

• De lokale vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor communicatie 
hierover richting de vrijwilligers van de locatie. 

• De lokale deelnemerscoördinator is verantwoordelijk voor communicatie 
hierover richting de ouders en de deelnemers van de locatie. 

Klachten/zorgen op het gebied van corona worden volgens deze zelfde 
communicatielijnen teruggespeeld richting centraal persoon of bestuur. 

 

5. REGELS VOORAFGAAND AAN DE SURFLESSEN 

• We zorgen voor een update van de risicobeoordelingen voor individuele 
surfers die mogelijk klinisch kwetsbaar zijn voor Covid-19 (zoals mensen 
met astma, kwetsbare luchtwegen). 

• We sturen duidelijke richtlijnen voor deelname aan de surflessen naar 
ouders en vrijwilligers.  

• Alle vrijwilligers en deelnemers moeten elk advies dat aan hen wordt 
gegeven door de GGD, de surfscholen en het Surf Project opvolgen. 

• Voor het dragen van mondkapjes en handschoenen volgen we de 
richtlijnen die opgesteld zijn door de RIVM. 

• Het Surf Project zorgt ervoor dat er op elke locatie een EHBO kit 
aanwezig is met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals 
handschoenen, papieren handdoeken, een vuilniszak voor 
wegwerpartikelen en mondkapjes voor het geval er een reddingsactie 
nodig is. 

• Vrijwilligers en deelnemers wordt gevraagd te allen tijde de meest 
recente overheidsrichtlijnen te volgen bij het reizen van en naar de 
surflessen. 

• We wijzen waar mogelijk iedere les binnen het seizoen dezelfde 
vrijwilliger toe aan een deelnemer om wisselend contact te verminderen. 

• Voorafgaand aan elke les worden alle materialen en aanmeldtafels 
schoongemaakt. 
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• Zoals gewoonlijk verzoeken we ouders / verzorgers de deelnemers te 
allen tijde helpen bij het aan- en uittrekken van wetsuits. Hierop zijn 
geen uitzonderingen mogelijk. 

• De groepsgrootte van de teams is in overeenstemming met de richtlijnen 
van de overheid. Met toestemming van de surfschool kunnen we meer 
dan één groep tegelijk draaien, op voorwaarde dat ze de aanbevolen 
afstand aanhouden. 

 

6. BELEID BIJ KLACHTEN 

We volgen het beleid van de overheid: bij klachten, blijf thuis en laat je testen. 
Wanneer vrijwilligers of deelnemers klachten hebben worden zij gevraagd zich 
te laten testen met een PCR-test bij de GGD*. Wanneer mensen geen klachten 
hebben, en niet in contact geweest zijn met een positief getest iemand, kunnen 
zij gewoon meedoen zonder een test te ondergaan.  
 

6.1. Flowchart voor vrijwilligers 
In onderstaande flowchart staat stap voor stap beschreven wat ons beleid is en 
wat dit voor, zowel gevaccineerde als niet gevaccineerde, vrijwilligers betekent. 
Ook vrijwilligers die recent een coronabesmetting hebben doorgemaakt 
doorlopen onderstaande flowchart. Wanneer er na een afgeronde test nieuwe 
klachten ontstaan, start een vrijwilliger opnieuw met het flowchart. 
 

 
*Sneltesten en commerciële testen worden niet geaccepteerd noch vergoed door het Surf Project.  
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6.2. Flowchart voor deelnemers (en ouders) 

In onderstaande flowchart staat stap voor stap beschreven wat ons beleid is en 
wat dit voor, zowel gevaccineerde als niet gevaccineerde, deelnemers (en 
ouders) betekent. Ook deelnemers die recent een coronabesmetting hebben 
doorgemaakt doorlopen onderstaande flowchart. Wanneer er na een 
afgeronde test nieuwe klachten ontstaan, start een deelnemer opnieuw met 
het flowchart. 

 

7. REGELS TIJDENS DE SURFLESSEN 

Het doel van onze surflessen is om een positieve, vriendelijke sfeer te creëren. 
Hier houden we allemaal rekening mee, ook als we ons houden aan de 
vereisten voor sociale afstand. We blijven positief en vriendelijk, maar volgen 
onderstaande regels om veilig te blijven: 

7.1. Aanmelden en omkleden 

• De organisatie zal de aanmeldtafels voor deelnemers en vrijwilligers ver 
uit elkaar plaatsen. 

• Alle deelnemers, ouders en vrijwilligers, vullen aan het begin van elke 
surfles, een korte vragenlijst in over hun gezondheid door middel van het 
scannen van onze QR code.  

• De coördinatoren vragen bij het aanmelden naar eventuele klachten. 

• Alle deelnemers, ouders en vrijwilligers, dienen hun handen te wassen 
met ontsmettingsmiddel aan het begin van elke surfles. 
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• We volgen te allen tijde de richtlijnen van de surfschool met betrekking 
tot het omkleden en de beschikbaarheid van de kleedkamers. 

• Alle deelnemers en vrijwilligers ontvangen kosteloos een surfponcho van 
het Surf Project om het buiten omkleden te stimuleren en drukte in de 
kleedkamers te voorkomen. 

• We handhaven de sociale afstandsvereisten tijdens het omkleden en 
tijdens de strandelementen van de les. 

• We laten een deelnemer nooit in nood achter, ook niet bij het omkleden. 
Als het niet mogelijk is om deelnemers verbaal te helpen, dan moeten 
we fysiek helpen. 

7.2. Afstand houden tijdens de les 

We houden altijd afstand, passend bij de leeftijd van de betreffende persoon. 

Dit betekent: 

• Een vrijwilliger probeert op het strand en in het water altijd '1 surfboard' 
afstand te houden van de deelnemer en elke andere vrijwilliger. 

• We geven geen high fives, maar mogen elkaar natuurlijk wel toejuichen 
of de shaka doen.   

• We verspreiden verschillende groepen zoveel mogelijk in het water. 

• De vrijwilliger probeert de deelnemer zo zelfstandig mogelijk te laten 
surfen, bv. met op het board gaan liggen, peddelen etc.  

• Als een deelnemer tijd nodig heeft buiten de groep, dan blijven we bij 
hem/haar en onderhouden we sociale afstand waar mogelijk. 

• Als een kind hoest of slijm op het gezicht krijgt, moedigen we het aan 
hun gezicht in het zeewater te wassen. Als ze dat niet kunnen, nemen we 
ze mee uit het water, halen een zakdoekje bij de aanmeldtafel en vragen 
ze hun gezicht af te vegen. We gooien de zakdoekjes in de vuilniszak en 
gebruiken daarna ontsmettingsmiddel voor onze handen. 

• We helpen altijd een deelnemer die risico loopt. We waarschuwen in 
geval van nood de leidende surfinstructeur en ondersteunen hem/haar 
bij het managen van de rest van de groep. 

• In sommige gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt op de 
afstandsregel, wanneer dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid, 
de vertrouwensband of sociaal-emotionele welzijn van de deelnemer. 
Hieronder staat een paar voorbeelden. 
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Bijvoorbeeld: 

o Wanneer deelnemer overstuur/verdrietig/boos/angstig is en 
verbaal troosten op afstand is onvoldoende. Dan leggen we eerst 
hand op schouder/wetsuit, alleen indien echt noodzakelijk raken 
we de hand aan. 

o Wanneer fysieke veiligheid in het geding komt (bv wipe-out en 
kind kan niet zelfstandig terug op het board komen). We helpen 
ze, indien nodig, uit het water. 

 

• Aan de ouders/gezinsleden wordt gevraagd om zich tijdens de surflessen 
(per gezin) te verspreiden over het strand. Eventueel kunnen ze een 
strandwandeling maken of zich verspreiden over de kustlijn indien ze 
graag willen kijken. Het is niet de bedoeling om te wachten bij de 
surfschool.  

 

8. REGELS NA AFLOOP VAN DE SURFLESSEN 

• Nadat de watersessie voorbij is, is het oké om een groepscirkel (1,5 
meter afstand per persoon) te vormen, maar doe geen groepsknuffel en 
houd geen handen vast. In plaats daarvan zou de groep een groepsshaka 
of een applaus ronde kunnen doen. 

• Alle lycra’s van het Surf Project worden na de les door het lokale team 
van het Surf Project gewassen in de daarvoor bestemde bakken. 

• Ouders, kinderen en vrijwilligers doen hun wetsuit, schoentjes en 
handschoenen in een speciale bak van de surfschool. Alle wetsuits 
worden na de les door de surfschool gewassen in de daarvoor bestemde 
bakken. 

• We schenken GEEN limonade meer voor de deelnemers en de 
vrijwilligers. In plaats daarvan neemt iedereen zelf (naar eigen wens) iets 
te drinken en/ of te eten mee.  

• Alle deelnemers en vrijwilligers wassen, na het omkleden, hun handen 
met ontsmettingsmiddel. 

• Vrijwilligers, ouders en deelnemers wordt gevraagd na afloop van de les 
zo snel mogelijk de locatie (het 'werkgebied'?) van het Surf Project te 
verlaten. 
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• Tijdens de evaluatieronde met vrijwilligers aan het eind van de les wordt 
expliciet geëvalueerd of het coronaprotocol goed gevolgd werd, en waar 
eventuele knelpunten lagen. Knelpunten of zorgen worden 
teruggekoppeld aan de locatiecoördinator. Deze koppelt het vervolgens 
terug aan de centrale corona coördinator. 

• De centrale vrijwilligerscoördinator werkt eventuele risicobeoordelingen 
bij als dat nodig blijkt. 

 

9. ORGANISATORISCHE AANPASSINGEN 

• De locatiecoördinator is het corona aanspreekpunt op locatie. Hij of zij is 
daarbij ook verantwoordelijk voor de handhaving op de locatie. 

• We surfen in kleine teams. Volwassenen binnen het team houden altijd 
(zowel in als buiten het water) 1,5 meter afstand van elkaar.   

Een team bestaat uit: 

o Drie kinderen (8-18 jaar) 

o Drie begeleiders (per kind één begeleider) 

o Eén extra vrijwilliger die als opvanger aan de kustlijn dient 

o Eén surfinstructeur 

• We surfen nooit met meer dan twee teams tegelijk. Teams houden zowel 
in als buiten het water afstand van elkaar. 

• We delen de teams zoveel mogelijk in op leeftijd. 

• We verspreiden waar mogelijk de shifttijden om een grote groep mensen 
rond de surfschool te voorkomen. 

10. TOT SLOT 

 
Onthoud dat deze regels kunnen veranderen, mogelijk van week tot week. We 
vragen iedereen zich te schikken naar onze afspraken. Spreek elkaar aan op 
afwijkend gedrag en corrigeer elkaar. 

Wij houden de vrijheid om bij het opleven van het virus landelijk, lokaal of bij 
ons zelf, aanpassingen aan het protocol te doen of - in uiterste gevallen - direct 
weer te stoppen met de lessen. 

  



 

11 
 

11. BIJLAGE 1: PLATTEGROND SURFSCHOOL ZANDVOORT 

Het volledige protocol van Surfschool Zandvoort kun je terug vinden via: https://www.surfana.com/ 

 
 

 

 

 
  

https://www.surfana.com/
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12. BIJLAGE 2: PLATTEGROND SURFSCHOOL SURFKARAVAAN OUDDORP 

Het volledige protocol van Surfschool Surfkaravaan kun je terug vinden via: http://www.surfschoolouddorp.nl/ 

 

 

http://www.surfschoolouddorp.nl/

