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C o n tact

Wie doet wat?
B e s t u u r A m s te r d am W i n d s u r f i n g

Co r re s p o n d e n t i e

bestuur@amsterdamwindsurfing.nl

P.Z.V. Amsterdam Windsurfing
Postbus 75565

Voorzitter Rogier van der Tak voorzitter@amsterdamwindsurfing.nl

1070 AN Amsterdam

Secretaris Willemien Schenkeveld secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
Penningmeester Jiska van Duijnhoven jiska@gmx.co.uk

Adres

Alg. bestuurslid  Sjaak Besseling  

Riekerweg 40

Alg. bestuurslid Bob Scholten (TC)  

1066 BT Amsterdam

Alg. bestuurslid Jan de Lange

Tel: 020-6174008

C o mm i s s i e s A m s te r d am W i n d s u r f i n g

Postbanknummer: 19 12 262

Trainingen/cursussen • Bob Scholten (vz) | bobscholten@hotmail.com (06-16619138)

KNWV registratienummer: 536 a

Website Timon Hagen (vz) & Ruud Laan | webcommissie@amsterdamwindsurfing.nl
Mastvoet Davy van der Elsken, Frederike Ritzema, Elke Krausmann & Lisa Snip
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
Kantine Sylvion Ponit | etenbijsil@amsterdamwindsurfing.nl

Opze g g i n g l i d maat s c h ap

Surfstallingen Peter Veldman | peterveldman@hotmail.com

Een lidmaatschap is voor 1 kalenderjaar en loopt automatisch door zonder opzegging.

Ledenadministratie Harry Binnendijk | ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl

Opzegging voor het komende jaar dient vóór 30 november schriftelijk te geschieden.

Wedstrijden VACANT

Dit kan per brief of per e-mail aan ledenadministratie@amsterdamwindsurfing.nl

AWeekendcommissie Patrick van den Elshout & Josje Altenburg
Feestcommissie José Bokhorst, Merel van de Ham, Tim Mintiens & Sarleen Kapma.

Vraag altijd om een bevestiging van de opzegging, dit om misverstanden te voorkomen.

PR commissie Marijke den Heijer(vz) , Saskia Duursema & Arjan Nijman
pr@amsterdamwindsurfing.nl
Jeugdcommissie Jiska van Duijnhoven, Christopher Reichling, Willemien Schenkeveld & Bob
Scholten | secretaris@amsterdamwindsurfing.nl
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feestcommissie@amsterdamwindsurfing.nl

Van de voorzitter

•	Nieuwjaarsborrel zondag 18 januari
• Jaarvergadering dinsdag 17 maart
•	Grote schoonmaak zaterdag 18 april
•	Seizoensopening/eerste zaterdagtraining zaterdag 2 mei
• Eerste woensdagtraining 			
woensdag 6 mei
•	Open Dag donderdag 21 mei
•	Start vijfwekencursussen 18-12 juni
•	Koppelrace zaterdag 20 juni
• Trailerdag 1 zondag 21 juni
•	Reserve trailerdag zondag 28 juni
• Einde vijfwekencursussen 6-10 juli
•	Start weekcursussen 13/17-juli
• Trailerdag 2 zondag 19 juli
•	Reserve trailerdag zondag 26 juli
• Trailerdag 3 zondag 16 augustus
•	Reserve trailerdag
zondag 23 augustus
• eind weekcursussen 24/30-aug
• Clubkampioenschappen
zaterdag 5 september
• Laatste gewone zaterdagtraining
zaterdag 26 september
• AWeekend vrijdag 25- zondag 27 		
september
• Laatste woensdag-surftraining 		
woensdag 30 september
• Eerste oktober-zaterdagtraining
zaterdag 3 oktober
• Eerste woensdag-conditietraining
woensdag 7 oktober
• Laatste oktober zaterdagtraining
zaterdag 31 oktober

Er gebeurt van alles op onze vereniging, en de

de politie is ingeschakeld. Hun inmenging in

bedanken voor de hulp die mij steeds gebo-

komende tijd moeten er belangrijke beslissin-

deze zaak kan het achterhalen van de precie-

den is tijdens de uitvoering van mijn werk-

gen worden genomen op allerlei gebied. Ten

ze gang van zaken bespoedigen. Het behoeft

zaamheden en voor het vertrouwen dat de

eerste is er natuurlijk de TrainingsCommissie.

geen betoog dat ik hoop dat deze affaire snel

vereniging in mij gesteld heeft door mij te

Zoals aangekondigd op de laatste Algemene

afgesloten kan worden.

verkiezen tot bestuursvoorzitter.

gedurende het seizoen 2008 van tijdelijke

Ten slotte is er nieuws van mij persoonlijk.

Beste Surfers en Surfsters, tot kijk.

aard zijn, namelijk maximaal één jaar. Nu is

Ik heb sinds enkele maanden een nieuwe

derhalve het moment van evaluatie gekomen

baan. Ik heb het er erg naar mijn zin, maar ik

en zal een knoop moeten worden doorgehakt

moet helaas vaststellen dat ik het niet meer

over de toekomst van de commissie. In dat

kan combineren met het voorzitterschap van

kader is nog steeds alle, zowel positieve als

Amsterdam Windsurfing. Met andere woor-

negatieve feedback welkom bij het bestuur.

den: mijn functie is met ingang van heden

LedenVergadering zou de gang van zaken

Rogier van der Tak.

vacant. Als iemand het leuk lijkt om De HaTen tweede is er de diefstal waarover ik al

mer van mij over te nemen kan hij of zij zich

melding maakte in een ledenmail van enkele

melden bij iemand van het bestuur. Mocht je

weken geleden. Nogmaals wil ik hier be-

eerst willen weten wat het precies inhoudt,

nadrukken dat er tot op heden nog niets is

schroom dan niet om contact met mij op te

bewezen en dat derhalve alle in de richting

nemen. Ik zal het graag proberen uit te leg-

van bepaalde personen geuite verdenkingen

gen. Voor nu wil ik volstaan met vermelden

vooralsnog gebaseerd zijn op geruchten. Ook

dat je in een zeer gemotiveerde groep te-

over eventueel hieraan, al dan niet zijdelings

rechtkomt. Je staat er absoluut niet alleen

gerelateerde verdachtmakingen is nog niets

voor.

met zekerheid te zeggen. Ik verzoek iedereen
met klem om terughoudend te zijn met hier-

Wel, dit was mijn laatste Van de Voorzitter-

mee verband houdende al te definitieve uit-

stukje. Ik wil iedereen, en met name de an-

spraken. Wel kan ik vermelden dat inmiddels

dere leden van het bestuur hierbij van harte
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AW agenda 2009

te koop/gevragd
Oproep: AW Glazen
Zouden jullie ervoor willen zorgen dat
de nieuwe plastic glazen met het mooie
AW logo weer in de keuken belanden
voor recycling? De glazen zijn niet bedoeld als collectors item en ook niet
voor in de vuilnisbak. Bedankt voor jullie
medewerking.

Je wilt iets doen voor de club…

…maar je hebt niet zoveel tijd…
…en het moet wel iets zijn waar je
veel waardering voor krijgt…
…en gezelligheid…
…en iedereen leert kennen…

AW zoekt enthousiaste leden met leuke
ideeen die het AWeekend willen organiseren, al jaren het allerleukste en populairste
event van de club!!!

Instructeurs gezocht!
Ben jij een ervaren windsurfer en lijkt het
je leuk om instructeur bij ons te worden?
Wij zijn op zoek naar mensen die genoeg
tijd hebben om regelmatig trainingen en
cursussen te geven. Heb jij een diploma
Windsurf Instructeur A (WIA) of lijkt het
je leuk om deze te halen? Neem dan
gerust contact met ons op! Mail naar
windsurfcursus@amsterdamwindsurfing.nl of bel 06 16619138

Te koop: Gaastra Matrix 6.5m 2006
(blauw). inclusief prolimit 160-220 Assault giek (2008) en Gaastra mast (4.60
m 35%Carbon)
Prijs: 399 Euro
Gaastra Matrix 5.5m 2006 (blauw).
Prijs: 199 Euro
Contact:
mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl
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…en zo je AW-tijd nóg leuker maken!

goed op weg om jouw eerste AWeekend tot
een succes te maken.

Gevraagd: wiervin (freeride/slalom?)
Prijs: ±20 Euro

Nou, nou, veeleisend hoor…

Zin?

mastvoet@amsterdamwindsurfing.nl

Maar het kan!

Meld je aan bij bestuur@amsterdamwindsurfing.nl
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En natuurlijk helpen Patrick en Josje je

Nieuwjaarsborrel
zondag 18 januari
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Het is weer zo veer. Boot zit er aan te komen. Voor de 40e keer vindt in Duesseldorf
de vakbeurs voor watersport plaats.
Ben je ook van plan nieuwe spullen te kopen of wil je je informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen?Dan kun je het
best een dag op de Boot rondsnuffelen
Handige weetjes:
Plaats: Düsseldorf Exhibition center
Adres voor navigatie: D-40474 Düsseldorf,
Stockumer Höfe
Datum: 17.01.2009 - 25.01.2009, dagelijks
10.00 t/m 18.00 uur
Entrée: een dagkaart kost 15,- Euro
Aanvullende informatie: www.boot.de

En hier nog de een of ander tip van mensen
die er al eerder zijn geweest:
Als je op zoek bent naar iets specifieks, dan
is het handig om in het begin van de beurs te
gaan. Dan is de kans groter dat dat begeerde
spul nog niet is uitverkocht.
Als je niet per se één bepaald plank of zeil of
wat dan ook wilt hebben maar op zoek bent
naar leuke koopjes, dan is het beter aan het
einde van de beurs te gaan. Want hoe later je
gaat hoe groter de kortingen.
En nog iets: het schijnt gewaardeerd te worden als je enigszins goed Duits spreekt. (Dus
nog effe de oude boeken uit de kast halen en
een paar rijtjes oefenen??) Of makkelijk Elke
vragen of ze mee gaat;)
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2009

Met Happysport naar Tenerife
Ik duwde het kofferdeksel in de sloten en ik
rook een lichte neopreengeur van samengeperste surfpakken. Vader ging op stap. Nu
ging het gebeuren: Ooit waren m’n vrouw en
ik bij toeval in El Yaque terechtgekomen en
werd een november zonvakantie plotseling
een november surfvakantie. Maar daarna
was het altijd ‘te druk, geen tijd, de kinderen, geen geld of dat we dat jaar al vier keer
op vakantie geweest waren’. Kortom nu, 12
jaar later en inmiddels als surfer ‘herintreder’ ging ik op surfvakantie. Helemaal alleen, dacht ik, want nu zaten surfvrienden
met kinderen, tijdgebrek etc. (zie boven).
De vertrektijd rond een uur of 4, bleek 4 uur
’s ochtends te zijn. Met m’n koffer op wieltjes liep ik door een uitgestorven Schiphol
op zoek naar m’n gate totdat ik stemmen
hoorde: “Wijk aan Zee, forward, nieuwe
maar kunnen dat dit mijn gate was voor de
vlucht naar Tenerife. “Bart, Marc, Ruud, Hé
Tim, Mark, Mark (veel Marken), Ronald, Ron,
René, Boris, Frederike, Elke, Saskia, Erwin,
Peter, Pepijn, Leo .. handen werden geschud.
Tot zover ‘alleen op vakantie’ want van AW

© Tim Mintiens
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Starboards, JP, Pryde, windje zes...” Zou zo

van OTC bleven echter heel rustig onder de
windvoorspellingen, ze waren sowieso heel
‘cool’ en ze kregen gelijk: De wind kwam en
werd elke dag iets sterker zodat we aan het
eind van de week 5-7 Bft kregen en konden

men en alle planken uitproberen die je wilt.

Het was echt een superweekje met een

De eerste dag werd dat het SUP (Stand Up

strakke dagindeling. Na het ontbijt in het

Paddle) board van Mistral, het was namelijk

hotel liepen we naar het OTC, iets verderop

compleet windstil en het water spiegelglad,

aan de boulevard en daar koos iedereen een

de lucht was blauw en de zon was warm.

surfsetje. Adam “hoelang wil je je trapeze-

Heel rustig peddelde ik staande over de baai.

lijnen hebben?” zette dat vervolgens soepel

Op de zeebodem zag ik een enorme rog lig-

en vakkundig in elkaar. Met je setje liep je

gen en dat vond ik maar matig leuk. Want

dan de 50 meter strand over om dan de hele

eigenlijk heb ik een beetje diep water angst

dag te gaan surfen. Sommigen namen de

hadden zich nog 6 leden ingeschreven voor

golven’ en rotsen en het waait er vaak. Aan

en officieel was dit toch de oceaan waarin

kleinste twinser boards om verderop in de

deze reis, de Happysport OTC testreis in El

het strand ligt OTC, het Official Test Centre,

ook hele grote vissen zwemmen, mhmm.

baai in de hoge branding te varen en ande-

Medano, Tenerife.

een surfstation met de nieuwste planken

ren namen grotere boards om de waterstart

en zeilen van bijna alle merken. Het station

Uitgepeddeld kwam ik weer op het strand en

te oefenen. Zelf had ik als doel om deze va-

El Medano (een appartementen oord op de

is ontstaan vanuit een testredactie van het

ik hoorde daar dat het morgen ook niet echt

kantie de gijp door te planeren en eens een

rotsige zuidkust van het eiland) heeft twee

Engelse ‘Boards’(?) en nu komen verschil-

zou gaan waaien. Dit was reden voor lichte

plank kleiner dan 100 liter te varen. In Hol-

baaien met zandstrand. Eén met (redelijk)

lende surftijdschriften hier de planken voor

bezorgdheid. Stand Up Peddelen en wan-

land heb ik een BIC techno 135 liter, prima

vlak water, middelgrote branding en daar-

hun tests varen. Maar als particulier kun je

delen e.d. is natuurlijk best leuk maar we

board, maar ik was benieuwd of dat nu voor

naast de andere baai ‘El Cabezo’ met ‘Hawaï

hier ook gewoon een week- of dagkaart ne-

kwamen hier om te windsurfen. De jongens

mij te doen was, zo’n kleiner board.
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we met 4.7 en 4.2 zeilen surfen.

geen idee of ik daarvanaf nu ‘kippehupjes’
Het viel me reuze mee, die kleine planken

of echte ‘grote mensen sprongen’ maakte.

zijn makkelijker te varen dan ik dacht! Ik heb

Jan, de surfende cameraman, zei wel dat

maar een paar planken uit het assortiment

ik er een keer goed hoog opstond, dus wie

van OTC geprobeerd maar heel ‘rielekst’

weet. Maar ging het er bij mij vooral om, om

voer ik op Starboard Kombats of RRD Free-

gewoon zo ver mogelijk te springen en niet

StyleWave 105 de hele baai rond, ben zelfs

te vallen, anderen uit de groep zoals Marc,

in de hogere branding geweest. Doorplane-

Mart en Maarten legden de lat een stuk ho-

rend gijpen lukte ook (met dank aan de hoge

ger en zetten in op ‘forwards’ e.d. En dan

deiningsgolven verder op zee), kortom de

waren er nog de pro’s zoals Adam van het

koning te rijk. Was super om te surfen over

OTC en een groepje Duitse surfers in El Ca-

de lange deining van misschien wel twee of

bezo (de baai verderop) voor wie Spocken

drie meter hoog en ondertussen zweefden

en Flaka’s etc. een ‘piece of cake’ waren.

er dan soort bruine albatrossen voorbij en

Er waren sowieso meer goede surfers in El

dook er soms zelfs een zeeschildpadje op.

Medano zoals een Spaanse beroepssurfer

Als slagroom op de taart zaten er af en toe

die elke dag tussen 9 en 5 keihard z’n rak-

op die lange deiningsgolven nog ‘puntjes’ en

jes kwam varen. Wat me ook opviel was dat

dat waren prima springschansen, al had ik

je soms tussen de hoge golven mannen van

© Tim Mintiens

© Tim Mintiens

minstens zestig zag. Er werd zelfs gespro-

Aan het eind van de week was voor mij HET
MOMENT gekomen om een plank kleiner dan
100 liter te varen. Het was denk ik windkracht 5 en Tris van OTC raadde me de Starboard Kombat 95 liter aan. Ik kon meteen
© Tim Mintiens

© Tim Mintiens
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ken over een man van tachtig!

voor Engelse omstandigheden, spuuglelijk,
maar ‘gaan als de brandweer’.
Voor na het surfen had Saskia (en daarna
vele anderen) de masseuse ontdekt met een
praktijk naast het OTC. Na het voedzame en
vaak best redelijke eten in het hotel gingen
we moe maar voldaan naar een cafeetje wat
drinken (dat kostte trouwens een stuk minder dan in Amsterdam). Eén keer, toen het
de volgende dag toch niet zou gaan waaien,
zijn we op zoek gegaan naar een disco. Ik
verwachtte echt Ibiza clubs waar je van de
bar in het zwembad kon springen enzo maar

© Tim Mintiens

Ook goed. En net als bij het lunchen, ging

had ik minder tijd en met waterstarten zonk

het dan 80% van de tijd over surfen, de

de plank best snel weg. Maar op ‘het rechte

vraag of het de volgende dag ging waaien

stuk’ lag de plank wel een stuk rustiger op

en verschillen tussen de planken. De overige

het water en het ging hard.

20% hadden we het over waar je in Holland

Op zeilen gebied was er ook van alles uit te

surfte en wat goede spots zijn etc.

proberen: Gaastra, Neil Pryde, North, Naish,

Al met al, een super vakantie. Helemaal

Ezzy en Severne, OTC had het allemaal en

happy met de reis van Happysport en zeker

meer. Vooral de Gaastra en de Neil Pryde zei-

voor herhaling vatbaar. Alles was meegeval-

len waren erg prima, maar goed dat viel ook

len behalve dan het eten de laatste dag in

wel een beetje te verwachten. Grote verras-

de Engelse snackbar: Wat een Boy Bensdorf

sing waren de Tusingham zeilen. Gemaakt

tent was dat! (voor de jongere lezers, Boy
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het werd een reggeabar met uitzicht op zee.
het verschil duidelijk merken, met gijpen

Bensdorf was een snackbarhouder in de
TV serie van Wim T. Schipper die altijd met
blote handen de augurken uit het zuur pakte
want dat was goed voor z’n eczeem). Met
een maag vol van “the best burger in town”
vond ik de taxirit naar het vliegveld één van
de spannendste onderdelen van de vakantie; als ik de boel maar binnen zou houden.
Ging goed. Door de achterruit zagen we
nog net hoe op het strand de pensionado’s
(“beachwhales!”) in bikini en badbroek het
water weer inschoven. Bofkonten waren dat
want in Amsterdam was het koud. Inmiddels
staan de ijsbaan en de oliebollenkramen op
het Leidseplein en het zal dus jammer genoeg lang duren voordat ik weer kan surfen.
Alhoewel, ’s avonds heb ik op internet gezocht naar wat zo’n neopreen koud water
burka kost.

www.otc-windsurf.com (surfstation)
www.happysport.nl (reisbureau)
www.dlight.net (webcam & shaper)
© Tim Mintiens
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Rein Hazewinkel

Official Test Centre, El Médano, Tenerife
Er zijn veel windsurflocaties in de wereld

jaar oud was - met toen als belangrijkste

die voldoen aan de cruciale eisen van

reden te wedijveren met zijn oudere broer!

warme lucht, een warme watertemperatuur

Ben en Tris ontmoetten elkaar voor het eerst

en de bijbehorende constante wind. Er zijn

in 1999, toen zij beiden werkten voor een

ook ruim voldoende windsurfcentra met

zeil en windsurf centrum in Griekenland.

het nieuwste materiaal en professionele

Dit was tevens het jaar waarin ze besloten

instructeurs om je te voorzien van uitleg en

samen een centrum op te richten, als gevolg

advies.

van hun gedeelde visie dat de surf industrie
nog niet voldeed aan de behoefte voor een

Dus wat onderscheidt de Official Test Centre

gespecialiseerd en professioneel centrum

(OTC) in Tenerife van alle andere surfcentra

- kwaliteiten waaraan hun toenmalige

en wie zijn de jongens die hiervoor

werkgever niet kon voldoen. Het was wel

verantwoordelijk zijn?

van het begin af aan duidelijk dat dit niet een
plan was wat binnen een dag gerealiseerd

Hoe het allemaal begon

kon worden - Tris had nog twee jaren te gaan

De OTC is in 2006 door Ben Wood en Tris Best

op de universiteit en daarnaast, welke locatie

opgericht en zij openden hun deuren voor de

zou geschikt zijn en welke type diensten

eerste surfers op 12 augustus van dat jaar. De

gingen ze aanbieden?

achtergrond van beide heren is uiteenlopend.
In 2001 werd Tris geheadhunt voor een baan

land in de ‘sailing class of Yngling’, maar zijn

als Features Editor bij het UK’s Windsurf

grote liefde is toch windsurfen. Ben is pas

Magazine - een baan die hij voor 5 jaar heeft

op zijn 19e begonnen met windsurfen, maar

aangehouden. De reden dat hij hiervoor

ontwikkelde zich in rap tempo, tot grote

gevraagd werd had te maken met zijn

frustratie van anderen, door de combinatie van

eerdere rol in het test team van het blad, en

de kennis van beide sporten. Tris daarentegen

in 2004 groeide hij door naar de functie van

is Brits en begon met windsurfen toen hij 12

Test Editor. Hier is het concept voor de OTC
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Ben is Australiër en vertegenwoordigde zijn

In de tussentijd werkte Ben alle zomers door

is een zeer moeizaam en lastig proces en

en vergrootte zijn kennis bij verschillende

daarbij wordt van het test team verwacht dat

watersportcentra wereldwijd. Zijn werk

ze begrijpen voor welke type gebruiker elk

leidde zelfs tot de mogelijkheid van het

board en zeil ontwikkeld is. Een materiaaltest

opzetten van een centrum in enkele van

in een surftijdschrift kan een product

de meest spectaculaire plekken ter wereld,

maken of breken en wordt dan ook nerveus

waaronder Fiji en West Australië, maar de

afgewacht, niet alleen door de producent,

meeste werden in de wacht gezet omdat de

maar ook door de verkopers, die het product

windsurfmarkt er toch nog niet klaar voor

al hebben ingekocht. Daar kwam nog bij dat

was. In de zomer van 2004 - Ben was op

Tris door kreeg dat de test methodiek die

dat moment manager van een surfcentrum

door de bladen gebruikt werd, onvolledig

in Griekenland - ging Tris naar Tenerife

was, eenvoudigweg door de beperkingen die

om de ‘Windsurf’s 2005 wave test’ in El

werden opgelegd - de tijd dat die ze kregen

Cabezo te begeleiden. Het was tijdens die

om de testen uit te voeren was er één van.

trip dat hij zich het potentieel van El Médano

Overtuigd dat er een betere manier is om

realiseerde - dat het niet alleen maar extreme

te testen welk type persoon bij welk board

condities bood op het noordelijke strand,

en zeil past, ging hij na hoe mensen tot een

maar dat er nog twee, veel praktischere en

aankoopbeslissing komen, waarbij hij tot de

gebruikersvriendelijkere, plekken waren bij

conclusie kwam dat bijna niemand de kans

de South Bay en de Harbour Wall. Nadat ook

krijgt om het materiaal te testen vóór de

Ben de plek had gezien werd El Médano al

aankoop. Dit werd het unieke ‘selling point’

snel dé perfecte plek voor de OTC; alles wat

van het concept dat later de OTC werd - de

de jongens nu nog nodig hadden was een

eindgebruiker dezelfde mogelijkheden bieden

start kapitaal… maar dat is weer een ander

als het ‘Magazine test team’: het nieuwste

verhaal!

materiaal zelf testen en vergelijken met
andere merken.
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ontstaan. Het testen van windsurfmateriaal

Waarom kiezen voor een vakantie op Tenerife
•

El Médano heeft een gematigd klimaat, met een luchttemperatuur hoogzomer van rond de
28 graden en hartje winter rond de 19 graden. Hoewel het hoogseizoen in de zomer ligt
(midden juni tot vroeg september) is het eiland ook een fantastisch toevluchtsoord voor
de late zonzoekers.

•

De zee temperatuur schommelt bijna niet, waardoor je in de winter aan een 3/2 mm pak
genoeg hebt en in de zomer met een shorty af kan.

•

De wind die op het eiland overheerst is zeer voorspelbaar, eerder afkomstig van passaat
dan van thermische winden.

•

Als het hoge drukgebied boven de Azoren hangt, dan trechtert de wind tussen de Canarische
Eilanden door en raakt El Médano volop. Je kunt gerust de WindGuru voorspelling voor El
Médano vermenigvuldigen met een factor 1,6 tot 2 keer als de wind uit het noord-oosten
komt.

•

Vluchten naar het vliegveld Tenerife South (TFS) gaan met grote regelmaat en zijn goedkoop,
waardoor sommige surfers op basis van weervoorspellingen zelfs een weekendje Tenerife
boeken.

•

De transfer vanaf het vliegveld is 10 minuten, wat je de mogelijkheid geeft om binnen een
half uur na de landing op het water te staan… als je licht bepakt reist!

•

Het OTC heeft het nieuwste materiaal in huis wat de surfindustrie te bieden heeft. Het
van 3.5 m tot 8.5 m. Daarnaast is het materiaal ook nog eens opgetuigd zoals dit wordt
aangeraden door de makers zelf, het zeil met bijbehorend high carbon content (75-100%)
mast.

•

Al het materiaal in het centrum mag door iedereen gebruikt worden (er is geen exclusiviteit)
en de service van het OTC medewerkers is beter dan waar dan ook.

•

Er zijn drie verschillende surfgebieden in El Médano, van een ‘bump and jump’ tot een
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aanbod bestrijkt een breed scala aan disciplines, met boards van 70 - 125 L en zeilen

‘easy wave riding’ spot, met als hoogtepunt El Cabezo - een expert wave-riding spot, in
het verleden thuisbasis van de PWA World tour.
•

El Médano is een levendig en gastvrij dorpje, met een relaxte cosmopolitische sfeer.

•

Tenerife biedt nog voldoende alternatieve activiteiten, zoals het bezoeken van één van
de beste dierentuinen (Loro Parque) en waterparken (Siam Parque) van Europa. Het
eiland heeft ook meer dan 20 microklimaten, van het droge maanlandschap in Tiede, het
naaldbomenbos van La Orotava tot de groene landschappen in Masca.

Waarom zou je niet voor een vakantie op Tenerife gaan!
•

De belangrijkste reden om niet voor El Médano als winsurf-vakantie-spot te kiezen is als je
het planeren nog niet onder de knie hebt. De OTC heeft hun minimum eis op ‘intermediate
level’ gesteld. In andere woorden: je moet kunnen waterstarten, in je voetbanden staan
en met trapeze varen voordat je bij hun kunt huren. De reden hiervoor is simpel - de
surfcondities vereisen een minimum surfniveau om er voldoende uit te halen en van te
genieten. Ook op de lichtere dagen heb je te maken met een branding en deining. Maar
als je dit niveau inmiddels bereikt hebt is er niets wat een geweldige windsurfvakantie in
El Médano nog in de weg ligt.

© Tim Mintiens
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OTC, El Médano, Tenerife (vertaling Frederike)

Mijn eerste surfreisje
wind voor een onrustig golvende zee en een
rottige branding. Hannes stond de halve dag
met een verrekijker aan de rand van het water
op de uitkijk of niemand van zijn gasten aan
het verdrinken was.
,,Dit is nog erger dan op AW”, dacht ik, toen
ik voor de zoveelste keer plotseling het water
in was geblazen. En het beachstarten ging
dus ook al niet. Het strand duikt bij de zee op
naar beneden, zodat je óf met je fin in het

surfplanken en –zeilen onder een afdak, een

zand bijt óf meteen tot boven je middel in de

stapel ligstoelen en een douche.

branding staat.

Hannes liep de hele dag met een stomme

En toch was allemaal toch heel leuk. Veel

grote zonnebril op, maar was eigenlijk heel

zon, een heerlijk warme blauwe zee en hoog

aardig. Verder hingen er wat Duitse surfboys

oprijzende rode rotsen. ’s Avonds lekker

en -babes rond die waren ingehuurd om de

uit eten en overdag als er geen wind stond,

zeilen op te tuigen. En verder waren er allerlei

tussen de olijfboomgaarden wandelen en

surfers. Veel stelletjes van in de dertig en

vogels kijken, of in het huurauto’tje door het

,,Vandaag doe ik eerst tien keer de beachstart”,

authentiek Grieks dorpje, maar dat valt tegen,

verder een paar oudere jongeren die of heel

kale berglandschap crossen. Ook kun je er

dacht ik. ,,Dat moet toch gemakkelijk kunnen.”

want alles draait om het toerisme, hoewel hier

goed of helemaal niet konden surfen. Het was

tegen zeeschildpadden aan surfen, kom daar

Anderhalf uur en zeseneenhalve beachstart

en daar nog een in het zwart gehuld oma’tje

allemaal veel gewoner en relaxter dan ik had

maar eens om op de Nieuwe Meer.

later, peuterde ik voor de zoveelste keer de

opduikt. Als je twintig minuten het weggetje

verwacht.

kiezels uit mijn schoentjes en gaf het op.

door de olijfboomgaarden afloopt – je kunt

Palekastro

Palekastro ligt helemaal aan de oostkust van

natuurlijk ook de auto pakken - kom je bij het

flatwaterspot met een snoeiharde sideshore

Kreta, zo’n drie uur rijden vanaf het vliegveld

strand, met wat restaurantjes, verdwaalde

wind te zijn. Nu, half september, was of bijna

Als je erheen wilt gaan, kun je het beste een auto’tje huren

bij Heraklion. Het wordt aangeraden als een nog

badgasten en tenslotte het Freak Surf Center.

windstil of zorgde een vreemde vlagerige

(ik deed dat via www.crete-holidays.net, prima)

schijnt

in

het

seizoen

een

Willemien Schenkeveld
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verraderlijke wijze opeens een halve meter
Dat bleek te bestaan uit een verzameling

Moreno Twins, girls only surfcamp
wejbvcouvo;rn oi;lhvio wejbvcou

vo;rn

oi;lhvio wejbvcou vo;rn oi;lhvio wejbvcou
vo;rn oi;lhvio wejbvcou

vo;rn

wejbvcouvo;rn oi;lhvio wejbvcou

oi;lhvio
vo;rn
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oi;lhvio

‘Pap, ehh…nou ik dacht ik bel even, maar

hospita zeggen dat ze al beter spreekt dan de

Wat te doen. Ik voel direct de neiging om het

In gedachte zie ik mezelf op het strand bij

je bent er niet..ehh..ik probeer het later nog

Engelsen zelf! Don’t you worry dad! Ze belt

eerste de beste vliegtuig te pakken of via de

Zandvoort staan, terwijl ik met bewondering

wel…Dág’. Ik druk op de knop om het be-

dus zelden, want heeft het normaal gespro-

kanaaltunnel naar Londen te rijden. Direct

naar de capriolen van surfers kijk, die hoge

richt nog eens te horen en ik heb het goed.

ken te druk met leven in haar geliefde stad

troost en veiligheid bieden. Daar is een va-

woeste golven trotseren. Deze week nog zal

Het klinkt niet van; alles gaat goed, ik voel me

Londen.

der goed voor op dit soort momenten. Ik wil

ik naar zee gaan en over de surfende waag-

top, ik leef me hier helemaal uit, de wereld

Ik vraag of er wat met ‘r is. En alsof er een

gewoon niet dat mijn dochter pijn heeft en

halzen heen richting Engeland kijken en den-

is een dansfeest en daar tussendoor studeer

dam doorbreekt, begint ze gehaast en met

ik moet er voor haar zijn als ze het moeilijk

ken aan mijn dappere dochter daar aan de

ik ook nog een beetje! Welk telefoonnum-

gebroken stem haar relaas. Ze blijkt gestrui-

heeft. Maar ik weet ook dat het gewoon niet

overkant, die over twee weken weer terug-

mer zal ik gebruiken. Ze heeft er drie; van

keld op een trap in de metro en gevallen, haar

erg genoeg is, want ze vertelt dat na een rit

komt.

het adres waar ze een kamer huurt, haar mo-

enkel verzwikt en hard op haar knie terecht-

in de ambulance naar het ziekenhuis, de arts

Loslaten is a pain in the ass…

biele nummer met haar eigen nummer en een

gekomen. Als ze daar dan ligt realiseert ze

besluit haar gewoon naar huis te sturen met

tijdelijk nummer voor bellen in Engeland. Ze

zich dat ze geen gevoel meer in haar been

de mededeling; niets gebroken, alleen ge-

wisselt die donderse Simkaartjes steeds om!

heeft. Ze raakt in paniek en huilt tranen met

kneusd en weer gaan lopen als het kan. Als

Waarom niet gewoon één nummer! Nerveus

tuiten, terwijl omstanders toesnellen om hulp

ik er dus arriveer is de meeste ellende alweer

kies ik het Engelse nummer. Ze neemt op en

te bieden. Vanuit haar perspectief is het alsof

voorbij en dan zit ik daar met mijn dochter

zegt blij te zijn mijn stem te horen. Ik voel

alle inwoners van Londen zich als een grote

van achtien... Leuk, maar is het nodig ge-

aan m’n water dat er wat is, want ze belt

kluwen over haar heen buigen.

weest? Zíj wilde toch ook eindelijk eens los

nooit zomaar. Ik bel haar altijd eens per week

Ze huilt nu door haar verhaal heen en ik moet

van haar ouders drie maanden enzenz...

om te horen hoe het met haar is. En dan gaat

me inhouden geen vragen te stellen, want die

Tja….

het over welke sokken, laarzen of tassen ze

komen in rotten van tien mijn gedachten bin-

Ik hoor aan haar dat ze wat is gekalmeerd. Ze

heeft geshopt, het oppasbaantje dat ze heeft,

nen. Dan zegt ze dat ze zo bang werd, omdat

lacht alweer over het feit dat ze met een prettig

welke wijk ze heeft verkend of bij welke

ze terug moest denken aan vier jaar geleden,

gestoorde Amerikaanse toeriste, die zojuist een

club ze nu weer hebben gefeest en natuur-

toen ze verlammingsverschijnselen had, die

epileptische aanval had gehad, in de ambulance

lijk welke jongens ze haat of juist leuk vindt.

de opmaat zouden zijn naar twee, drie jaar

lag en wat verward aan het bijkomen was en

En wat de studie betreft, ach, dat gaat goed

medische ellende. Ik besef door haar opmer-

die haar voorstelde om na het ziekenhuisbe-

hoor, ze behoort met haar scores tot één van

king welke enorme impact deze knullige ge-

zoek nog even een paar pubs onveilig te maken.

de besten van de groep. Ze hoort zelfs haar

beurtenis voor haar gehad moet hebben.

‘Ja…wat is nou eigenlijk erger’ zegt ze.

Teus Snoek
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Dochter
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OPENINGSTIJDEN:
DINSDAG T/M VRIJDAG
9.30 - 18.00 UUR
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9.00 - 17.00 UUR
KOOPAVOND
19.00 - 21.00 UUR
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