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Protocol Kitesurfschool activiteiten, april 2020 
Dit algemene protocol voor kitesurfscholen is in samenwerking tot stand gekomen door de later genoemde 
kitesurfscholen in Nederland en door de NKV (Nederlandse Kitesurf Vereniging) 

Kitesurfscholen werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten en hun 
aangeboden activiteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zullen de kitesurfscholen elke nieuwe stap baseren op 
de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.  

Dit protocol bestaat uit twee onderdelen. Een algemeen deel en als 2de een uitgebreide uitleg over alle 
maatregelen. 

Preambule  

1. Deze afspraken gelden voor sportactiviteiten waarbij er geen sprake is van fysiek contact tussen de 
sporters en/of hun begeleiders.  

2. Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen waarop de sportactiviteiten kunnen worden 
bedreven helder en hanteerbaar moeten zijn voor alle kitesurfscholen,, medewerkers en cursisten..  

3. Ondernemers en cursisten houden zich aan de RIVM-richtlijnen.  
4. Brancheorganisaties, kitesurfscholen ,verenigingen en overheid communiceren over de afspraken. 

Kitesurfscholen maken afspraken tevens ook zichtbaar op de school.  

 

Protocol Bepalingen  

Voor de ondernemers:  

1. Hygiëneregels hangen bij de ingang van de kitesurfschool en worden binnen herhaald.  
2. Regels voor cursisten staan vermeld op de website en krijgen dit per mail toegestuurd.  
3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden en zorg hiertoe voor maximaal 1 persoon 

per 10 m2.  
4. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan, zoals 

administratieve werkzaamheden, maken roosters, personen bellen, etc.  
5. Zorg in ruimtes waar dit nodig is voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een kuchscherm, 

handschoenen, bril.  
6. Zorg ervoor dat contactpunten ieder uur schoon worden gemaakt nadat er cursisten zijn geweest: 

denk hierbij aan de pinterminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten. Reinig ook objecten die 
aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers zoals prullenbakken, ed. 5 maal per dag.  

7. Stel een corona-verantwoordelijke aan. Deze persoon ziet toe op de handhaving van de regels door 
medewerkers en sporters en spreekt hen hierop aan. Deze persoon kan cursisten en medewerkers 
met ziekteverschijnselen naar huis sturen.  

8. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties 
van de kitesurfschool moet worden uitgevoerd.  

9. Geef medewerkers de instructie dat zij cursisten moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij 
overtreding van de regels. Leraren zijn gemachtigd lessen te annuleren en tevens cursisten te 
verwijderen uit de lessen als zij zich niet aan de opgestelde regelementen houden. 

10. Werk in vaste teams  
11. Zorg voor handhaving van de regels in en om het bedrijf.  
12. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.  
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Voor de medewerkers en de ondernemers:  

1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.  
2. Medewerkers die tot een risicogroep behoren en zwangere medewerkers werken zoveel mogelijk 

thuis.  
3. Houd 1,5 meter afstand.  
4. Schud geen handen.  
5. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
6. Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na 

het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.  
7. Deel je werkbenodigdheden niet met anderen of desinfecteer voor overdacht.  
8. Houd spullen, materieel, gereedschap en PBM’s schoon. Maak deze 4 maal per dag schoon.  
9. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 48uur: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C 
10. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft(vanafde38C°) en/of benauwdheidsklachten.  

Voor de medewerkers: 

1. Medewerkers die tot een risicogroep behoren en zwangere medewerkers werken zoveel mogelijk 
thuis.  

2. Houd 1,5 meter afstand tot collega’s en cursisten. 
3. Laat cursisten zoveel mogelijk zelf doen. (Optuigen/ aftuigen materiaal) 
4. Schud geen handen.  
5. Draag neopreen handschoenen tijdens de lessen. 
6. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
7. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met 

het openbaar vervoer, na het schoonmaken.  
8. Deel je werkbenodigdheden niet met anderen of desinfecteer voor overdacht.  
9. Houd spullen, materieel, gereedschap en PBM’s schoon. Maak deze 4 maal per dag schoon.  
10. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 48 uur: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).  
11. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft(vanafde38C°) en/of benauwdheidsklachten.  
12. Leraren zijn gemachtigd lessen te annuleren en tevens cursisten te verwijderen uit de lessen als zij zich 

niet aan de opgestelde regelementen houden.  

Voor de cursisten:  

1. Houd 1,5 meter afstand.  
2. Kom alleen op afspraak of met een reservering.  
3. Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.  
4. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de kitesurfschool, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of 

eigen auto.  
5. Kom niet eerder dan het gereserveerde tijdstip op de kitesurfschool tenzij anders aangegeven in het 

sport specifieke protocol.  
6. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 48 uur: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).  
7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  
8. Schud geen handen.  
9. Maak tijdens de lessen alleen gebruik van gedesinfecteerd materiaal, zoals wetsuits, helmen, trapezes, 

neopreen schoenen, zwemvesten,etc.. 
10. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.  
11. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet.  
12. Desinfecteer je handen op locatie voordat je naar binnen gaat. 
13. Betaal met pin of contactloos of internetbankieren  
14. Verlaat direct na de les de kitesurfschool.  
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Voor leveranciers:  

1. Houd 1,5 meter afstand.  
2. Meld een kwartier voor tijd wanneer je arriveert.  
3. Draag handschoenen.  
4. Spreek vooraf af waar de spullen geplaatst worden  
5. Overweeg bezorging tot de deur.  

 

Extra maatregelen voor kitesurflessen: 
DESINFECTEREN MATERIALEN: 
Alle materialen die gebruikt gaan worden tijdens de kitesurflessen zullen voor en na elke les gedesinfecteerd 
worden. Denk hier bijv. aan: 

• Wetsuits 
• Trapezes 
• Barren 
• Helmen 
• Schoentjes 
• Leashes 
• Zwemvesten 

Al deze materialen worden in een bak met water en Dethol gedesinfecteerd of met het behulp van een spray. 

 

Privé en Duo kitesurflessen: 
Het besluit om weer te gaan beginnen met het geven van beginner kitesurflessen wordt gebaseerd op de 
geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. 
Om het verspreidingen risico zo klein mogelijk te houden starten wij dan vervolgens met: 

• *Gevorderde lessen privé (Minimaal IKO level 3, VDWS Level 3 of met watersportbond pas) 
• Beginner privé lessen t/m 17 jaar  
• Beginner duo lessen t/m 17 jaar (indien cursisten uit zelfde huishouden komen) 

*Gevorderde lessen: 
Kitesurflessen voor personen die zelfstandig kunnen varen kunnen doorgaan mits men het minimale 
niveau heeft. IKO LEVEL 3J of VDWS LEVEL 3, Watersportbond pas of soortgelijke certificering. 
De 1,5m afstand kan zonder enige moeite worden gehanteerd. 
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Regels voor cursisten met eigen materiaal: 

1. Maak tijdens de lessen alleen gebruik van eigen materiaal, zoals wetsuits, helmen, trapezes, neopreen 
schoenen, zwemvesten,etc.. 

2. Houd 1,5 meter afstand.  
3. Kom alleen op afspraak of met een reservering.  
4. Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.  
5. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de kitesurfschool, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of 

eigen auto.  
6. Kom niet eerder dan het gereserveerde tijdstip op de kitesurfschool tenzij anders aangegeven in het 

sport specifieke protocol.  
7. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 48 uur: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).  
8. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  
9. Schud geen handen.  
10. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.  
11. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoekt huis naar het toilet.  
12. Was voorafgaand aan de afspraak handen met zeep minimaal 20 seconden.  
13. Betaal met pin of contactloos of internetbankieren  
14. Verlaat direct na de les de kitesurfschool.  

Regels voor cursisten zonder eigen materiaal: 

1. Maak tijdens de lessen alleen gebruik van gedesinfecteerd materiaal, zoals wetsuits, helmen, trapezes, 
neopreen schoenen, zwemvesten,etc.. 

2. Houd 1,5 meter afstand.  
3. Kom alleen op afspraak of met een reservering.  
4. Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.  
5. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de kitesurfschool, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of 

eigen auto.  
6. Kom niet eerder dan het gereserveerde tijdstip op de kitesurfschool tenzij anders aangegeven in het 

sport specifieke protocol.  
7. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 48 uur: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).  
8. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  
9. Schud geen handen.  
10. Maak tijdens de lessen alleen gebruik van gedesinfecteerd materiaal, zoals wetsuits, helmen, trapezes, 

neopreen schoenen, zwemvesten,etc.. 
11. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.  
12. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoekt huis naar het toilet.  
13. Was voorafgaand aan de afspraak handen met zeep minimaal 20 seconden.  
14. Betaal met pin of contactloos of internetbankieren  
15. Verlaat direct na de les de kitesurfschool.  
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Gegevens aangesloten kitesurfscholen 

1. APEX Adventures Snow & Kite Travel  
Guido Nijzink 
Barchman Wuytierslaan 81-90 
3819AB, Amersfoort 
info@apexadventures.nl 
KVK: 50831461 

2. Movement Sports 
Aaron Lexmond & Sil van der Velden 
Sophia boulevard 29 
4493 PL Kamperland 
info@movementsports.nl 
KVK: 54555744 
 
3. Kitesafe  
Stephan Zaat  
Brederodestraat 18, 2042BE Zandvoort  
KVK: 52189627  
 
4. Kitesurfschool Zeeland 
Arjen Dingemanse 
Boomgaard 8, Koudekerke 
KVK: 68456239 
 
5. Makai Beach  
Joris van Essen (eigenaar/instructeur) 
Kennemerstrand 160 
KVK-nummer – 73666408 
 
6. NorthWest Kiteboarding  
Marcus Schluter 
Adres: Trasmolen 37, 8754 GL Makkum 
KVK nummer:    56434413 
 
7. Kitesurfing Zeeland & Kitesurfschool België 
Mark Gorter,  
Rosierlaan 34, 
4413 HD, Krabbendijke.  
Kvk: 22047069 
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8. Blow kite bv 
Chris Dingemanse CEO 
Galileistraat 150, 2561 TL, Den Haag 
Kvk. 69104905 
 
9. Beleef Concepts VOF | Wato Kiteschool 
Leon de Zeeuw  
Zanddijk 12, 2691PH ‘s-Gravenzande 
Kvknummer: 51571498 
 
 
10. Michaël’s Kiteschool 
Michaël Meenderink - eigenaar 
Dobbehôf 15  
9036LR Menaldum 
Kvk; 70406197 
 
11. North Sea Watersports  
Jurriaan van Duivenboden en Jeannette Hansen  
Post Adres: Van Galenstraat 20, 2041JR Zandvoort 
Kvk: 71568484 
 
12. Nextlevel beach events en kitesurf Rockanje  
Dave Ottelé 
Swinsedreef 21, 3235AR Rockanje 
Kvk: 24409185 
 
13. Kitesurfschoolbest.nl 
Karim Chioua 
info@kitesurfschoolbest.nl 
Kvk: 27294716 
 
14. Telstar Surfclub (va. 1 mei a.s. Telstar Beach) 
Danne Rauch - Manager 
Adres: Palmbosweg 36, 3853 LB Ermelo 
KvK nummer: 63078503 
 
15. Lerenkitesurfen.nl \ pepsports  
KVK-nummer 54446368 
Locatie Zandvoort  
0615191376 
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16. Antix Sports 
Koen van Bolhuis  
Adres: Doniastraat 28, 8754 EK, Makkum 
Kvk:01131401 
 
17. Natural High Activities B.V. 
Robin van Es 
Brouwersdam buitenzijde 22 
3253MM Ouddorp 
KVK 61946168 
 
18. Kitesurfschool KITEZONE  
Okke Engel 
Zeeburgerpad 74 
1019AD, Amsterdam 
KvK nummer: 34307561  
 
19. Kitesurfschool Texel 
Martijn Kooiman 
Pontweg 176  
1796MD De Koog, Texel 
Kvk: 60056827 
 
20. Efeito 
André van 't Geloof 
Kastanjestraat 56 
5061 AM  Oisterwijk 
KvK 77052900  
 
21. Kitesurfschool Frank and Free 
Frank van der Horst, 
Aandammergouw 2 
1153 PA Zuiderwoude 
Kvk nummer: 3714949 
 
22. Kiteflow 
Floor Blankespoor 
Reyndersweg 2, Velsen-Noord 
KVK nr. 34345239 
 
23. Salt kitesurfschool  
Roy Bruijs 
Parallelweg 136, 4624JA Bergen op Zoom  
KvK: 74083384 
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24. Follow The Wind KiteXperience  
Remco Stinis  
KvK 73858048  
Stiemensvaart 69  
2497ZG Den Haag  
 
25. Moana Kiteschool 
Erik van den Boogaard & Michelle Kreukels 
Boulevard Paulus Loot 5a, Zandvoort 
(we zijn een mobiele school, maar dit is ons meeting point) 
Kvk: 76316580  
 
26. Cadzand Sports 
Vincent Loof 
Roerdomp 5 
4533EB , Terneuzen 
KVK 6585919 
 
27. Kitesurfcentrum Brouwersdam 
Ingmar Brinkman 
T flaauwe werk 1 
Ouddorp 
KVK: 59029943 
 
28. Girlzactive 
Maroean Mones 
T flaauwe werk 1 
Ouddorp 
Kvk:  61857572 
 
29. Kitesurfschool 4wind 
Sander Bos/ Ronald Glasbergen 
Zeeweg 174, Castricum 
KVK 57419736 
 
30. The Spot Watersport 
Strandafgang Barnaart 23A 
2041 KN, Zandvoort 
KVK 55247121 
 
31. Kitesurfspot 
Mark Jochems 
Fahrenheitstraat 124, 2561EE Den Haag 
kvk: 7289943 
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32. Kitemobile 
Stef de Jong 
Baanstraat 16 
9717GV, Groningen 
 
 
33. Endless Summer 
Chavert ter Maat 
Nieuwendammerdijk 538, Amsterdam 
KvK: 62574213 
 
34.Northstorm 
Roel Oude Avenhuis (Eigenaar) 
Kiteboardschool.nl 
KVK 69642974 
Strand Zuid 17a 
2554ZZ 
Kijkduin, Den Haag 
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