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De HelloHardboard is hét toegangsdocument tot Hardboard. In dit document zul je 
allerhande handige info vinden over de vereniging; wat we allemaal voor gave 
sporten doen, wat je moet weten als je een dagje gaat surfen en wat we naast het 
surfen nog allemaal doen. In het kort; alles wat voor jou als nieuw lid handig is om te 
weten over de vereniging. Neem dus de tijd en lees ‘m even goed door en dan ben je 
binnen no time klaar om Hardboard mee te maken! 

Inhoud 
Bestuur 2014/2015  

De sporten  
Gaan surfen  

Meer Hardboard  
Vragen 
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Sem de Maag 
Activiteiten 
Vervoer 
Sponsor 
HBmedia 
Klusco 

 
sem@dwvhardboard.nl 

  
 

Bestuur 2014/2015 

Wie zijn Bevlogen? 
 
 

Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat er zo veel mogelijk gesurft, gechilld en gelachen wordt 
dit jaar. Wij zijn dan ook erg bevlogen om jullie hiermee te helpen! Kom vooral bij ons met al je 
vragen   
 
 
 

 
 
     
 
 
  
  

  
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     

Mart Meijerink 
Voorzitter 
Kitesurfen 
Wakeboarden 
Subsidie 
 

voorzitter@dwvhardboard.nl 
 

Klaartje Versluis 
Secretaris 
Windsurfen 
Golfsurfen 
Snowcie 
 

secretaris@dwvhardboard.nl 
 

Eelco Markhorst 
Penningmeester 
Creacie 
Tukgijp 
Promo 

 
penningmeester@dwvhardboard.nl 

 

mailto:sem@dwvhardboard.nl
mailto:voorzitter@dwvhardboard.nl
mailto:secretaris@dwvhardboard.nl
mailto:penningmeester@dwvhardboard.nl
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De sporten 

Windsurfen, Kitesurfen, Wakeboarden en Golfsurfen 
 
 
Al sinds 1987 zijn er radicale mensen die de combinatie Enschede en windsurfen een goed idee 

vonden. Nu, enkele jaren later, hebben we nog meer gave onderdelen bij de combinatie op kunnen 

nemen en zijn we nog steeds even radicaal gebleven. Hoewel de sporten allemaal erg veel gemeen 

hebben, zijn het wel heel verschillende sporten. Daarom zullen we ze allemaal even langs gaan.  

 

Windsurfen 

De oudste van onze sporten, maar nog steeds even populair als altijd. Door vele jaren ervaring en 
een grote passie ben je bij ons aan het juiste adres om deze sport te leren. Zo hebben we een grote 
groep Hardboard-instructeurs, welke niet alleen zelf heel erg goed kunnen surfen, maar ook over de 
kennis beschikken om jou te helpen een hoger niveau te bereiken. Hieronder volgt een lijst met de 
huidige instructeurs, zoek ze op in het smoelenboek, op de borrel of bij het water; ze zijn tijdens 
weekendjes te herkennen aan hun mooie instructielycras! 
 

- Anne Leferink 

- Brian Diephuis 

- Casper Beeris 

- Chris Wever 

- Dirk-Jan van de 

Sande 

- Elsa Adema 

- Jay Smit 

- Wout Oude Elferink 

- Rens ten Klooster 

- Frank van Maanen 

- Thijs Lughtenberg 

- Edwin Bosscha 

- Laurent Knook 

- Emma Knijn 

- Jason Duesmann 

- Joris Mens 

- Mark Swanenberg 

- Kicky van Leeuwen 

- Maarten van 

Poppelen 

- Maaike Koenrades 

- Nick schijvens 

- Reinout Holtrup 

 

Verder beschikken we over veel materiaal, geschikt voor elk niveau. Echter, het materiaal is erg 
kwetsbaar en dus is niet elk niveau geschikt voor al het materiaal. In onze fijne accommodatie en op 
de website is daarom een lijst aanwezig waarop precies staat welk materiaal geschikt is voor welk 
niveau. De instructeurs zullen je hierbij uiteraard helpen.  
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Kitesurfen 

Sinds 2005 is kitesurfen binnen de vereniging opgenomen en erg vermakelijk gebleken. Helaas is 
kitesurfen een erg gevaarlijke sport als je er geen verstand van hebt. Daarom hebben we een speciaal 
niveau-systeem binnen Hardboard opgenomen; het kite-waardigheidssysteem. Binnen dit systeem 
kennen we 4 niveau’s; 

“Geen” 
 Het lid heeft nog geen enkele instructie gehad of is nog niet op het niveau van kite-basic. Deze leden 
mogen helaas geen gebruik maken van ons clubmateriaal. 

“Kite-basic” 

Het lid heeft extern instructie gevolgd en kan al enigszins met een board overweg. Dit staat gelijk aan 
IKO level 2 (het door vele kite-scholen gebruikte leer-programma). 

Omdat we binnen Hardboard niet de kennis hebben om zelf kitesurf instructie te geven doen we dit 
extern. Door de goede banden met verschillende kite-scholen zijn we in staat instructie aan te bieden 
tegen leuke prijsjes. Bij deze instructie leer je heel snel een kite kennen en over het algemeen ben je 
tegen het eind van de instructie kite-basic. 

Leden met de status kite-basic mogen alleen gebruik maken van het clubmateriaal als er andere 
leden meegaan met de status kite-pro. 

“Kite-waardig” 

Het lid heeft genoeg ervaring en inzicht om veilig met het materiaal, en nog belangrijker; zichzelf, om 
te gaan. Deze leden mogen het materiaal altijd meenemen.  

“Kite-pro” 

Deze leden zijn door de Fly-high commissie en zichzelf goed genoeg bevonden om mensen met de 
status “kite-basic” in de gaten te houden. Ze beschikken over genoeg ervaring en inzicht om kite-
basics te helpen. Hieronder een lijst met de huidige kite-pro’s; 
 

- David Groen 

- Jasper Velthuizen 

- Jim Meulenbroek 

- Vito Boke 

- Frank van Maanen 

- Feline Spijkerboer 

- Lennart van der Velde 

- Rens ten Klooster 

- Ryanne Swanenberg 

- Mart Meijerink 

 
 
 
Voor de kite-basics is het natuurlijk het fijnst als je snel door kan stromen naar de kite-waardig 
status. Hiervoor zijn de kite-pro’s een goed beginpunt. Zij hebben veel ervaring en kunnen veel tips 
geven. Bedenk echter wel dat zij zelf ook gewoon een vaardag willen maken en niet de hele dag 
actief les kunnen of willen geven. Vraag daarom altijd van tevoren of een pro de gelegenheid heeft 
om op jou te letten die vaardag. Als je een vraag hebt kun je altijd naar hen toestappen. 
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Fly-high 

De Fly-high is de commissie die het niveau van de kitesurfers binnen de vereniging in de gaten houdt. 
De commissie houdt actief bij wie welk niveau heeft en bepaalt of iemand basic, waardig of pro is. 
Ook regelen ze gave clinics om ieders kennis nog verder te vergroten.  

Kite-cards 

Het niveau van kiters wordt ook bijgehouden op onze Hardboard kite-cards. Dit begint bij de blauwe 
basic kaart, waarop 7 vaardigheden staan. Heb je de vaardigheid onder de knie dan kan je met 
goedkeuring van de begeleidende kite-pro een knipje halen bij de kitecommissaris. Nadat je al je 
knipjes gehaald hebt, zal de Fly-high commissie je niveau bespreken en zo nodig bevorderen tot kite-
waardig. Ben je kite-waardig dan kan je de gold-card aanvragen waarop 20 nieuwe vaardigheden 
staan. Als je deze onder de knie hebt kun je de platinum-card aanvragen. Op deze card staan 28 
radicale tricks die zelfs de geoefende kiter zeker nog wel even bezig zullen houden. 
 

 
 
 

 
 

NKV 

Via deze HelloHardboard willen we alle kiters ook op de hoogte brengen van de Nederlandse Kitesurf 
Vereniging (NKV). In Nederland is het verboden om op binnenwater te kiten. Aangezien het 
Ijsselmeer ook binnenwater is, mogen we hier eigenlijk niet kiten. De NKV zorgt er echter voor dat 
we op selecte spots wel mogen kiten. Door lid te worden van deze vereniging steun je hen niet alleen 
in het open houden van de kite-spots, maar ben je ook meteen verzekerd mocht er iets gebeuren 
met het kiten. Neem dus zeker een kijkje op hun site en schrijf je in! 
www.nederlandsekitesurfvereniging.nl 
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Wakeboarden 

Wakeboarden wordt steeds populairder binnen Hardboard. Als gevolg hiervan zijn er dan ook veel 
hardboarders die radicale tricks aan het doen zijn. Als je lid bent van Hardboard kan je het hele 
wakeboard seizoen (eind voorjaar tot begin najaar) op maandags op het Rutbeek boarden. De baan is 
dan elke maandag avond gereserveerd voor Hardboard leden.  
Ook probeert de wakeboard commissie elk seizoen om wabbo’s te fixen. Dit zijn wakeboard 
abonnementen met een lage prijs speciaal voor Hardboardleden. Voor vragen hierover kan je bij de 
wakeboardcommissaris terecht. 

 
Mocht je voor de eerste keer mee willen doen dan helpt Hardboard je graag met het begin. Zo kan je 
goedkoop een keertje meedraaien met Hardboard voordat je lid bent. Ook zijn er elke shift Harboard 
instructeurs aanwezig zodat je wat hulp kan krijgen bij de eerste pogingen. Bij de shifts wordt 
aangegeven wie er als instructeur bij is. De wakeboard instructeurs zijn te herkennen aan de groene 
wakeboard bolletjes achter hun naam in het smoelenboek op de site.  
 
 

  
 
 
Elke maandag zijn er drie shifts van een uur. Via de site kan je opgeven bij welke shift je wil zijn.  
(In de eerste maand van het seizoen zijn de wakeboard shifts meestal op dinsdag, daarna zullen deze 
standaard op maandag zijn).  

  

Golfsurfen 

Sinds 2005 is kitesurfen Golfsurfen is de jongste van de sporten binnen Hardboard. Afgelopen jaren is 
er een ervaren commissie aan de slag gegaan om Golfsurfen binnen de vereniging te integreren en 
inmiddels mogen we het officieel een Hardboard sport noemen. Er is inmiddels al een klein instructie 
team gevormd, bestaande uit de volgende mensen. 
 

- Anne Leferink 
- Cynthia Bergsma 
- Feline Spijkerboer 
- Ineke van Opheusden 
- Kicky van Leeuwen 
- Vincent Tieleman 

 
Bovendien is er clubmateriaal, dus als er golven zijn kan je altijd gaan! 

http://www.dwvhardboard.nl/
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Gaan Surfen 

Wat te doen als je een dagje wil gaan surfen? 
Stap 1; Een dagje uitzoeken 
Als je wil gaan wind- of kitesurfen is het natuurlijk van belang dat er wel wind staat. 24/7 zijn er 
Hardboarders die de wind in de gaten houden, zoekend naar perfecte omstandigheden. Hiervoor 
maken ze gebruik van o.a. windvoorspellingssites als Windguru.cz en Windfinder.com. Ook de 
golfsurfers kunnen hier terecht voor golfhoogtes.  
 
Komt er een mooi dagje aan dan zal dit gemeld worden op de vaardagenplanner op de website.  
Meld je aan en laat eventueel een bericht achter als je bijvoorbeeld gebruik wilt maken van een kite 
pro. In overleg wordt nu een tijdstip afgesproken om te verzamelen bij de accommodatie van 
Hardboard. 

Stap 2: Inpakken en wegwezen 

Met Hardboard beschikken we over de zeer mooie accommodatie; de Acco. Dit is het groene gebouw 
op de parkeerplaats naast de Sintelbaan (atletiekbaan). Hier ligt al ons mooie clubmateriaal en ook 
privémateriaal kan hier op eigen risico opgeslagen worden. 
 

  
(klik op het plaatje om te zien in Google Maps) 

 
Sleutels voor de Acco kunnen opgehaald worden bij de portier in het beveiligingscentrum in de 
spiegel. Hier moet je echter eerst Acco instructie voor hebben gehad. Mail hiervoor naar 
bestuur@dwvhardboard.nl  
 
Vergeet je wetsuit niet! Om te surfen in Nederland heb je het grootste gedeelte van de tijd een 
wetsuit nodig. Hardboard beschikt over een aantal wetsuits, maar deze zijn erg oud en vaak passen 
ze niet ideaal. Deze wetsuits mag je drie keer meenemen, maar daarna moet je zelf een wetsuit 
regelen. Dit om slijtage te voorkomen. Deze Hardboard wetsuits liggen in de Acco. 
 

  

http://www.dwvhardboard.nl/
mailto:bestuur@dwvhardboard.nl
http://maps.google.nl/?ie=UTF8&ll=52.245539,6.855158&spn=0.005124,0.013937&z=17&layer=c&cbll=52.245492,6.85503&panoid=Z6sZfZHuAHjWb7ahEJWkog&cbp=12,214.36,,0,2.36
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Nadat het materiaal, afgesteld op jouw niveau, is uitgezocht kan het ingeladen worden. Hiervoor 
beschikken we met Hardboard over een grote witte bus, een auto; ‘de Tank’ en meerdere trailers. Zij 
brengen ons naar de vele verre oorden en er dient dus voorzichtig mee om te worden gegaan. Niet 
iedereen mag er dan ook in rijden.  
 

 
 
Om gebruik te mogen maken van de vervoersmiddelen dien je in ieder geval een jaar je rijbewijs te 
hebben. Ook zul je een keer een surfdagje moeten rijden onder begeleiding van een Weizenman, 
zodat de Weizenmannen je rijstijl kunnen evalueren. Denk je in aanmerking te komen voor zo’n 
rijbewijs dan kun je deze aanvragen bij de Weizenmannencommissie. 
 
Natuurlijk kan er ook met eigen vervoer gereden worden. Vul hiervoor de speciale logboekvellen in 
(deze liggen in de accommodatie) en dan zullen de kosten, via het bussysteem, verdeeld worden over 
de mensen die mee waren. 
 
Na afloop van een surfdag hoort het Hardboard vervoer uiteraard netjes opgeruimd te worden. Is dit 
door degene voor jou niet goed gedaan dan heb je recht op een sixpack bier. Stuur hiervoor een mail 
naar bestuur@dwvhardboard.nl 
 
Voor meer informatie over het vervoer. Zoals de prijzen en aantal mensen per auto is het handig om 
hier een kijkje te nemen. 

Stap 3: Surfen, surfen, surfen 

En dan is het tijd om te surfen! Denk aan iedereens veiligheid en hou je aan de voorrangsregels op 
het water (deze staan beschreven in het Binnenvaart Politie Reglement). 
Bedenk verder dat je met duur materiaal aan het surfen bent. Ga er dus voorzichtig mee om (tip: doe 
alsof het van jou is). Mocht je toch schade varen, wat natuurlijk kan gebeuren, leg het kapotte 
materiaal dan apart en meld dit dan zo snel mogelijk bij schade@dwvhardboard.nl, dan gaan de 
materiaalmensen ermee aan de slag. 
 

Foto’s en video’s 

Van zo’n mooi dagje surfen wil je vast ook foto’s of zelfs een filmpje hebben. Met Hardboard 
beschikken we over een mooie systeem camera en een Go-Pro. De systeem camera is in beheer bij 
het bestuur. Neem contact op met het bestuur om hem een dagje mee te nemen. De Go-Pro ligt in 
de Acco. Als je deze mee wilt nemen moet je jezelf op de Go-Pro lijst in de Acco inschrijven en dit aan 
het bestuur melden. Als je een van de camera’s mee neemt ben jij er die dag verantwoordelijk voor. 
 
Voor alle gave foto’s hebben we een mooie photogallery. Deze is te vinden op de HB wolk 
https://wolk.dwvhardboard.nl/  
Je kan hier inloggen met je Hardboardsite gegevens en oude foto’s bekijken of nieuwe toevoegen.   

http://www.dwvhardboard.nl/vervoer/wagenpark
mailto:schade@dwvhardboard.nl
mailto:bestuur@dwvhardboard.nl?subject=Videocamera%20meenemen
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Meer Hardboard 

Wat te doen als het een dagje niet waait 
 
 

Borrels 

Helaas staat er niet elke dag wind. Daarom 
organiseren we met Hardboard nog veel meer  
gave dingen. Zo hebben we elke dinsdag onze  
vaste borrel in de San Remo. Vanaf 21.00 is 
naast eigenaar Willem ook het bestuur 
aanwezig. Een Hardboard kwartiertje later 
komen de leden binnengedruppeld en wordt 
het alleen maar gezelliger. Bier en fris kost er 
€2,10 en speciaalbier €3,20.  
Je kan drinken aan de bar bestellen en later het 
bedrag wat je gedronken hebt aan het eind van 
de avond in de pot doet, die achter de bar staat. Geld vergeten? Kan gebeuren, maar betaal dit de 
volgende borrel dan extra. 
 

Activiteiten 

Omdat het helaas niet elke dag waait organiseren we met Hardboard ook veel activiteiten. Denk 
bijvoorbeeld aan filmavondjes, Rutbeekchilldagen, Midwinter BBQ’s en natuurlijk de verschillende 
weekendjes. Alle activiteiten worden bekend gemaakt via de Hardboard mailinglist en komen op de 
website te staan. Hier kan je je ook inschrijven voor de activiteiten. 
Benieuwd naar wat er op het programma staat? Ga snel naar de Agenda; 
http://www.dwvhardboard.nl/agenda.php  

 

Trips 

Surfen kan je niet vaak genoeg doen, daarom gaan er 
geregeld groepen op trip. Denk bijvoorbeeld aan een 
voorjaarstrip (want ‘niets zo hip, als in April op trip’), 
zomers lekker opwarmen in Marokko of Egypte en ’s 
winters lekker los in Frankrijk of Noorwegen. Trips 
worden meestal bedacht op borrels en ook altijd 
bekend gemaakt op de site of de mailinglists. 
 

Commissies 

Begrijpelijk dat je geen genoeg kan krijgen van Hardboard. Daarom hebben we een mooie lijst met 
commissies. Coole activiteiten bedenken, gaaf surfspul kopen of mooie kleding ontwerpen? Het kan 
allemaal. Werp een blik op de commissielijst en vind uit wat ze allemaal doen en welke helden er in 
de commissies zitten via deze link: https://www.dwvhardboard.nl/commissies  

http://www.dwvhardboard.nl/agenda.php
https://www.dwvhardboard.nl/commissies
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Doekoe 

Al die mooie weekendjes, etentjes en overige activiteiten zijn helaas niet gratis. Met Hardboard zijn 
we daarom bekend met de Doekoedinsdag. Op deze eerste dinsdag van de maand worden de kosten 
die je hebt gemaakt met Hardboard verrekend. Zorg dus dat je dan genoeg geld op je rekening hebt 
staan! Je krijgt hier voorafgaand altijd een mail over met de desbetreffende kosten. 
 

Bardiensten en werkacties 

Hardboard houdt van geld, want geld betekent mooie spulletjes om te surfen. Daarom hebben we 
verschillende manieren om wat inkomst te krijgen. Ten eerste de bardiensten. Ongeveer één keer in 
de maand mogen wij met Hardboard de mooie kantine in het Sportcentrum bedienen. Hiervoor 
krijgen we een vast bedrag en bovendien de extra inkomsten die we die dag gemaakt hebben. 
Ook organiseren we meerdere keren in het jaar werkacties. Denk bijvoorbeeld aan een middagje 
tappen op de freshtival of rondrijden in Enschede met riksja’s. Dit is een goede manier om mensen te 
leren kennen en soms krijg je er nog een bonus bij ook, zoals een mooi concert of lekker eten in een 
luxe tent. 
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Vragen 
 
 
Natuurlijk is een vereniging als Hardboard niet in 10 kantjes te beschrijven. Heel veel informatie kun 
je ook nog vinden op onze website, je kan mensen aanschieten op de borrel of het bestuur 
ondervragen. 
Verder is er niets leerzamer dan een dagje gewoon mee te gaan surfen! Wij bij Hardboard hebben 
dan ook niet voor niets het gezegde; erbij zijn is meemaken! 
 
Hang loose, 
Bevlogen 
Bestuur 2014-2015 

http://www.dwvhardboard.nl/

