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GEvaar!
“Surfen is ernstig 

verslavend. De makers 
van dit boek kunnen niet 

aansprakelijk worden 
gesteld voor grote 
veranderingen in je 

leefstijl!”
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Betekeniswoord hoofdstuk
De rand van je surfboard
Onderdeel van je leash die je rail beschermt
Golven die op een rif breken
Surfer die met zijn linkerbeen voor surft
Golf die vanuit de surfer gezien naar rechts breekt
De bolling van je board van nose tot tail
Surfspot waarvan surfers niet willen dat anderen deze ontdekken
Golven die bij elkaar horen
Vorm van het surfboard
Iemand die een surfboard ontwerpt en maakt
Wind die schuin op de golven blaast
Achterlangs een andere surfer gaan om de golf dichterbij het schuim te pakken
Golven die breken op de kust
Wetsuit met korte mouwen en pijpen
Surfboard met een zachte bovenkant
Het bijzonder enthousiaste gevoel dat je van het surfen kan krijgen 
Surfrit beëindigen door via het schuim naar de kust te surfen
De houten lat van de tail tot de nose van je surfboard
Plek waar golven surfbaar breken
Surfgedragsregels
Plaats aan de kust met goede surfbare golven
Sfeer op de surfspot
Deining die door een storm is ontstaan
Golfhoogte
Golfrichting
Tijd tussen twee golven
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Surfspot
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Swell height
Swell direction
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Betekeniswoord hoofdstuk
Achterkant van het surfboard
Vlak voordat de golf breekt op je board gaan staan om te surfen 
Plek waar je de take-off maakt
Plek van de vinnen t.o.v. de stringer
Van boven naar beneden en weer naar boven surfen
Bovenaan de golf met kracht van richting veranderen
Ook barrel genoemd, de tunnel van een golf
Ondersteboven onder een golf door
Naar de line-up peddelen
Kleverig goedje voor op je surfboard tegen het uitglijden
Surfpak dat je lichaam warm houdt
Windrichting
Golven veroorzaakt door wind aan de kust
Windsnelheid
Wanneer je onbedoeld van je surfboard wordt gelanceerd

Tail
Take-off
Take-off spot
Toe in
Top to bottom
Topturn
Tube
Turtle roll
Uitpeddelen
Wax
Wetsuit
Wind direction
Windgolven
Wind strenght
Wipe-out
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Surfen is een extreme 
sport. Je bent hierbij 
verantwoordelijk voor 
je eigen veiligheid, de 

veiligheid van andere surfers 
en de mensen om je heen.

Weet je?



HOi
Besmetting met het surfvirus wordt onverwachts opgelopen. De 
één ziet een surfvideo en weet dat hij of zij de rest van zijn leven 
niks anders meer wil dan op golven surfen. Een ander doet 
toevallig een keer aan een surflesje mee en weet tijdens de 
eerste les al dat het leven nooit meer hetzelfde zal zijn.  
Bij mij heeft het 20 jaar geduurd voordat ik besmet 
raakte met het surfvirus, ik dacht dan ook dat ik er 
immuun voor was.

Als je mij vijf jaar geleden had gezegd dat ik mij 
van surfabeet tot “sufbabe” zou ontwikkelen, had ik 

je hard uitgelachen. Een beetje -al in het water 
dobberend- wachten op een golf,  er volgens even 
op staan om eraf te vallen en via mond, neus, 
oren en ogen vol te lopen met zout zeewater. Ik 
kon me toentertijd  veel leukere activiteiten aan 
zee voorstellen en snapte weinig van al die 
surfers die er oneindig veel voor over hebben 
om hutje mutje in de line-up te liggen en over 
weinig anders meer kunnen denken en praten.

Toch heeft het  surfvirus me uiteindelijk te pakken 
gekregen. Totaal onverwacht ben ik besmet door  de 

Tatiana

Robert

Stoked • Een typisch voorbeeld van “surfology”. Echte surfwoorden waar je niet zo snel de betekenis van weet. Ze hebben in dit boek een 
afwijkende kleur en je kan ze opzoeken in de surfologylijst voorin dit boek.

Het woord voor surfen, wordt soms 
verward met wind- of kitesurfen.

Weet je?
enthousiaste leerlingen van de surfschool die ik in 2009 samen 
met Robert,  vriend en gepassioneerd surfer, ben gestart. Ik 
werd zelfs zo stoked dat ik over surfen wilde gaan schrijven en 
opgedane kennis wilde delen. Hierdoor ontstond het idee een 
handboek te schrijven. 

En zo geschiede, terwijl ik de verschillende aspecten van het 
surfen leerde, schreef ik mijn opgedane kennis op. Cindy, 
vriendin en illustrator, tekende de surfcartoons op haar zo 
karakteristieke wijze mee. Totaal onverwacht was de eerste druk 
binnen enkele maanden uitverkocht. We presenteren dan ook 
met trots deze tweede druk. 

Cindy en ik hopen dat je aan het lezen van dit boek 
net zoveel plezier beleeft als wij tijdens het schrijven 
en tekenen hebben gehad. Maar vooral hopen we dat 
De surf-ival gids je zal helpen de kick van het surfen te 
ervaren!

Tot op het strand,

Tatiana

Cindy
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7.   Surfkleding
8.   Surfspots
9.   Surfbreaks
10.    Golven          
11.   Golfhoogte 
12.   Balans op je board

deel 1 Handig om te weten....

deel 2 Leren surfen op schuimgolven....

Inhoudsopgave
26.   Boardkeuze voor in de line-up
27.   Surfetiquette
28.   Surf do’s & don’ts
29.   Peddelen naar de line-up
30.   Turtle rol
31.   Duckdiven
32.   Surfers vermijden
33.   Board keren
34.   Golfkeuze
35.   De take-off        
36.   De take-off spot bepalen
37.   Langs de golf surfen
38.   Bochten draaien
39.   Versnellen
40.   Vertragen
41.   Zelfvertrouwen

42.  Shape keuze
43.  Longboard keuze
44.  Shortboard keuze
45.  Vin keuze
46.  Tail keuze
47.  Quiver stress
48.  Ding & repair
49. Golfvoorspellen 
50.  Wind
51. Stand Up Paddle
52.  Surfwedstrijden

deel 3 Surfen in de line up....

deel 4 meer!!.................................................



Java-aap
Macaca

fascicularis

Karakter

stout

Hobby

stelen van 

toeristen

Leefgebied

tempels

Danger!
surfvirus

alert

Need
to

surf!

Need
to

surf!
Need
to

surf!

Need
to

surf!

Need
to

surf!

14 15Bali • goede kwaliteit golven • lekker warm water • voor beginners t/m experts • vaak tropische riffen 
• westkust mei t/m sept • oostkust nov t/m maart

1. Surfen op golven
Surfen is één zijn met de natuur. Het ervaren van de kracht van 
de oceaan, je overgeven aan de willekeur van de golven. Het 
fantastische gevoel dat op dat moment alleen jij en de golf 
belangrijk zijn. De rest van de wereld bestaat even niet.

Surfen kan je ook een kick geven, het onbeschrijfelijk fijne gevoel 
dat je krijgt wanneer je je surfboard van de golf af voelt glijden. 

Dit gevoel wordt in surfology stoked genoemd.

We moeten toch ook even waarschuwen: besmetting 
met het surfvirus kan je leven veranderen. De grens 
van passie naar obsessie is snel gepasseerd. Het 
ritme van je leven en de mensen om je heen, wordt 
dan bepaald door het ritme van de zee. Dit is niet 
altijd even prettig voor jezelf of je omgeving. Dus 

weet waar je aan begint!

Hoe ga ik op mijn board staan, hoe surf ik op een golf en 
welke golf moet ik hiervoor uitkiezen? Dit heet het fysiek van 

stoked

sur·fen [surfe(n), surve(n)] 
surfte of surfde, h gesurft of 
gesurfd 1) zich staand op 
een plank over de golven 
vd branding bewegen 2) 

windsurfen 3 ) op internet 
rondkijken zonder vast plan. 

Bron: Van Dalen 

Weet je?

Bali

het leren surfen. De teksten en tekeningen in dit boek uitpluizen, 
naar ervaren surfers en surfvideo’s kijken, maar vooral zodra er 
golven zijn de zee ingaan om te oefenen, helpen hierbij.

Voor veel surfers is er in het begin ook een mentaal leerproces: 
durf ik deze steile golf te nemen, heb ik genoeg zelfvertrouwen om 
in de drukke line-up te gaan liggen, wat als er een surfer tegen 
me aan surft? Omdat het mentale leerproces ook zo belangrijk is, 
besteden we er in de surf-ival gids uitgebreid aandacht aan. Zo 

leer je stap voor stap te surfen en je grenzen te verleggen. Voor 
je het weet, voel ook jij je 

als een surfer in 
het water!

eat sleep
surf



kippenstand

voet 
uitdraaien
gewicht op 
voorste
been

hoe ga ik 
goed staan?

België • kustlijn 60 km • beachbreaks • full wetsuit tot en met toebehoren • golfhoogte max 3 ft • beginners 
• spots: Blankenberge, Oostende, Knokke

Surfen is net als het skateboarden en het snowboarden 
een sport waarbij je zijwaarts op je board staat. Je staat 
met je lichaam dwars op je surfboard met je linker- of je 
rechtervoet voor. Belangrijk bij de surfhouding is dat je 
80% van je gewicht op je voorste surfbeen zet.

Er voor zorgen dat je in deze houding op de juiste plek op 
je surfboard komt te staan is de belangrijkste beweging in het 
surfen. Deze beweging heet de pop-up. De pop-up kan je heel 
goed op schuimgolven leren. Wanneer je de pop-up 
helemaal kan dromen kan je in de line-up gaan surfen.

De pop-up is een vloeiende, naar voren gericht 
beweging. Je begint liggend op je board met je 
handen onder je oksels. Je eindigt stabiel staand 

op twee benen met het meeste gewicht op je voorste 
surfbeen. Van beide voeten wijzen de tenen naar de 
zijkant van je board. Je voorste voet is maximaal half 
uitgedraaid. De pop-up leer je het beste in drie stappen. 

Via de kippenstand naar de apenstand in de circle 

Wanneer je met je linkervoet 
voor surft ben je regular. De 
stand met je rechtervoet voor 
heet goofy. De ene stand is 
niet beter of slechter dan 
de andere stand. Het zit 

ingebakken in je surfgen.

Weet je?

13. De pop-up

40
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of power. Deze stappen worden in hoofdstuk 17, 18 en 19 
uitgelegd.

Er is een oefening om alvast te kunnen voelen hoe je 
straks op de juiste manier op je board staat. Ga staan 
met je voeten op schouderbreedte met één voet maximaal 

45 graden uitgedraaid. Ga licht door je knieën. Je bekken 
is nu nog midden tussen je voeten. Verplaats je 

bekken opzij tot boven je uitgedraaide 
voet. Draai nu je schouders en hoofd 

dwars op je uitgedraaide voet zonder je heupen te draaien. 
Voila, dit is de surfhouding! Deze surfhouding noemen 
we op de surfschool de circle of power. 

Je kan ook leren surfen door eerst op 
je knieën te gaan zitten en vandaar 
uit te gaan staan. Deze manier werkt 
echter alleen op beginnersgolfjes en is 
bovendien bijzonder moeilijk af te leren. 

België

41



Mini Malibu
Fijn voor 

het peddelen

bochtjes
draaien

welk
board?

68 69

Hoe meer golven je pakt, hoe sneller je leert surfen. Kies daarom 
voor je eerste ervaringen in de line-up een surfboardshape met 
veel drijfvermogen. Het drijfvermogen wordt bepaald door het 
volume: de lengte, de breedte en de dikte van het board. 

Hoe meer drijfvermogen je board heeft, hoe makkelijker je kan 
peddelen en golven kan pakken. Het is echter wel lastiger met het 
board onder golven door te duiken en ermee bochten te 
surfen. Boardshapes met het meeste volume zijn het 
longboard en de mini malibu. De boardshape met 
het minste volume is het shortboard.

Ook het golftype bepaalt wat voor boardshape 
je kiest. Vooral bij kleine slappe golfjes is volume 
belangrijk, zodat je genoeg drijfvermogen hebt om 
met de golf mee te glijden.

Binnen een surfboardshape kan je nog variëren 
met de shape van de verschillende onderdelen van 
het surfboard zoals de nose, de rail, de rocker, de 
vinnen en de tail. In deel vier kan je hierover meer 
lezen. 

Brazilië • lange kustlijn • verschillende spots • veel Braziliaanse surfers • spreken Portugees 
• beginners t/m experts •  short tot full wetsuit 

26. Boardkeuze voor in de line-up

68

Houd er rekening mee 
dat een hard board 

kwetsbaarder is dan een 
zacht board en je jezelf 

eraan kan verwonden. Pas 
ook op voor de hardere 

vinnen.  

Weet je?
Om voor shapes van surfboards gevoel te krijgen, is het slim 
verschillende boards te huren en uitproberen. 

Bij de keuze voor een shape zijn voor een beginner in de line-up de 
nose en de rocker de belangrijkste onderdelen van het surfboard. 
Met een meer brede nose is het makkelijker om een golf te pakken. 
Met een meer smalle neus kan je makkelijker onder de golf door 
naar de line-up duiken en kan je makkelijker bochten surfen. De 
rocker is de bolling van de onderkant van je board van nose tot 
tail. Hoe minder rocker, des te makkelijker je een golf kan pakken. 
Met meer rocker kan je scherpere bochten draaien.

Wanneer je eraan toe bent bochten te gaan draaien, kan 
je overstappen naar een korter, smaller board met minder 
drijfvermogen met een spitsere nose en iets meer 
rocker. Wees niet teleurgesteld als je merkt dat 
het hiermee lastiger is om te peddelen en een 
goede take-off te maken. Door veel te oefenen 
pak je het weer op. Is dit niet het geval? Oefen 
dan nog een tijdje op een langer, breder 
board met meer volume, bredere nose en 
minder rocker.

ORDEM E PROGRESSO

Brazilië

69
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Base lenght

fin
depth

Vinnen zorgen ervoor dat je het surfboard kan sturen. Veel boards 
hebben vinnen die je kan verwisselen. Als je voor een board met 
een los vinnensysteem kiest, kan je bepalen welke vinnensets bij je 
surfniveau en wensen passen en er mee variëren naar gelang de 
golfsituatie. Een extra voordeel is dat je losse vinnen kan verwijderen 
als je met je board op reis gaat zodat ze tijdens het transport niet 
kunnen afbreken.  

Als beginner kan je kiezen voor een standaard vinnenset met 
flexibele vinnen. Aan flexibele vinnen bezeer je jezelf minder 
snel. Ben je meer ervaren, dan is 
het een zoektocht naar vinnen 
met de ultieme balans tussen 
snelheid, controle over je board 
en hoe scherpe bochten je wilt 
surfen. 

De shape van je board en je 
persoonlijke voorkeur, bepalen met 
hoeveel vinnen je surft. Met één vin 
surf je zeer stabiel, maar kan je alleen 
wijde bochten draaien. Met drie kleinere 

45. Vin keuze

108

Je hoeft je pas over vinkeuze 
druk te maken als je op 

de golf kan bepalen welke 
snelheid je maakt.

Weet je?

single 
fin

twin 
fin

thruster

quad

vinnen kan je scherpte bochten draaien, maar verlies je snelheid. 

Het totale oppervlakte van je vin, de fin area, de lengte van je vin, 
de fin depth en de lengte van het breedste gedeelte van je vin, de 
base length, bepalen elk je snelheid, controle over de achterkant 
van je board én je draaicirkel. Houd er rekening mee dat je fin area 
in verhouding moet zijn met je gewicht. In het algemeen geldt: hoe 
minder vinlengte, hoe scherpere bochten je kan draaien, maar je 
verliest er wel snelheid en controle door.  

Een oplossing om toch snelheid en controle te hebben is de quad 
vin set up. De vier relatief kleine vinnen zorgen samen voor een 
groter fin area.

De shape van je board bepaalt in hoeverre de 
vinnen ten opzichte van je stringer ingedraaid  
staan. Dit heet de toe-in. De shape van je 
board bepaalt ook in welke hoek je de vinnen 
kan plaatsen ten opzichte van je board, dit heet 
de cant. Voor beide geldt: hoe schuiner, hoe 
scherpere bochten je kan draaien, maar hoe 
langzamer je door de extra weerstand surft. 

Barbados

109Barbados • kust 113 km  • constante swell • fun waves • reef & beach breaks  
• beginners t/m experts • tropische omgeving  • drukke surfspots • aug t/m maart

Hamerhaai
Sphyrnidae

Huid van

schuurpapier

Houdt niet van

mensenvlees

Valt aan

bij dreiging

cant

toe-in



De Surf-ival gids
Deze surf-ival gids is geschreven voor iedereen 
die (beter) wil leren surfen of meer wil begrijpen 

van de surf lifestyle. Het is een reis door 
de wereld van het surfen op golven. Een 
boeiende reis waarna je aan het einde alles 

weet wat nodig is om veilig en met plezier te surfen. 
Ook als je alleen geïnteresseerd bent in lezen over 
surfen, zal je het leuk vinden deze gids door te kijken en 
eventueel de oefeningen droog mee te doen. Zo krijg je 

een goed idee waar het bij het surfen om gaat. De teksten en 
illustraties vullen elkaar aan, ieder hoofdstuk speelt zich af in 

een land of streek waar je kan surfen met een karakter in 
de hoofdrol die op die plek leeft. Hierdoor is het 

boek boeiend voor alle leeftijden. Wij hebben 
genoten van het schrijven en illustreren 
van deze surf-ival gids en we 
hopen dat je net zo geniet 
van het lezen ervan!

Tatiana & Cindy

www.surf-ivalgids.nl


