
WE ZIJN WEER BEGONNEN!!! 
2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Niet in de minste plaats aangezien we, met pijn in ons 
hart,  alle surflessen moesten afzeggen in verband met het coronavirus. Maar... we zijn weer begonnen! 
Sinds mei 2021 wordt er weer op drie locaties volop gesurft. En in september is Ter Heijde ook weer 
aan de beurt. En wat voelt dat goed. Het is alsof we nooit zijn weg geweest! We willen jullie allemaal 
bedanken voor het geduld en vertrouwen. Laat de zomer maar heel lang duren!

De foto’s van de eerste surflessen van dit jaar zijn online hier vinden.  
Maar in deze ‘speciale-wat-zijn-we-blij-dat-we-eindelijk-weer-begonnen-
zijn-foto-editie’ krijg je vast een voorproefje!
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Zin om in september ook weer 

 plezier te maken in Ter Heijde!!!

https://www.surfproject.nl/fotos-2021/
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Dailin in 2016

Wij zijn zo trots!!! 

Wat een groei heeft dit meisje 

doorgemaakt. In 2014 was 

ze één van onze allereerste 

surfers. Toen 13 jaar. Nu 

bijna 20. En inmiddels 

doorgegroeid naar vrijwilliger 

in de organisatie op locatie 

Zandvoort. Hoe stoer is dat?
Dailin in 2021
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18-PLUS PILOT

Wil jij ook graag iets vertellen over surfen of je ervaring bij het 

Surf Project? Of wil je graag iets meer weten over een bepaald onderwerp? 

Mail naar robin@surfproject.nl en we behandelen het in het volgende Surf Journaal!

ONZE KLEINTJES WORDEN GROOT... 
Naast de reguliere surflessen voor de kinderen van 8 tot 18 jaar, zijn we dit jaar voor het eerst 
ook met onze 18-plussers het water in gegaan. Niet in de vorm van lessen, maar gewoon lekker 
vrij surfen met elkaar! Wel 1-op-1 begeleiding, maar dan van vrijwilligers die ook op hun eigen 
surfboard in het water lagen. Het was een geweldig succes en het weer en de golven hielpen ook 
enorm mee. We hopen snel weer samen het water in te kunnen!

OOK MEEDOEN? 
We zoeken nog ervaren vrijwilligers voor dit flexibele format... Het werkt heel simpel. Op basis 
van de voorspellingen besluiten we 3 dagen van tevoren of we met elkaar kunnen gaan surfen 
(uitgangspunt is steeds op een zondag). De deelnemers en aangemelde vrijwilligers krijgen 
hierover bericht via WhatsApp. Als je kunt, geef je dat aan in een reply op de app. We hanteren 
hierbij het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 

Heb je voldoende surfervaring en zie je het zitten om ‘vrij te surfen’ met 
onze 18-plussers? Meld je dan aan via deze link.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI7eyeOCoSTFQ98cCEgpXE7bI2NmyvAEuj-0KwufDYEn1dwg/viewform

