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In 2021 heeft de Holland Surfing Association (verder: “HSA”) ondanks de voortdurende
corona-crisis wederom een jaar achter de rug met sportieve hoogtepunten!
Het Nederlands Kampioenschap heeft plaatsgevonden in bijzondere Hollandse
omstandigheden. Ook de HSA breedtesportevenementen, zoals de “Clash of the Clans”,
“Op de Neus” en de “Selectie wedstrijd Eurosurf Juniors” waren wederom een groot
succes. HSA heeft in 2021 een aantal breedtesport evenementen ondersteund.
Daarnaast zijn er meerdere drukbezochte (online) instructeurs opleidingen
georganiseerd.
We zijn in 2021 verder gegaan onze Jeugdsportcoördinator, na de start van Josien in juni
2019, heeft zij de taken als centrale spil van de HSA tot aan het begin van 2021
voortgezet en waargemaakt. Vanaf begin 2021 is het stokje doorgegeven aan Demi
Lefranc. Demi is met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Zo heeft zij zich met name
ingezet voor de ontwikkeling van de HSA, voor nieuwe breedtesportevenementen, een
bijdrage geleverd bij de organisatie van schoolsurfen in Den Haag en aan de
voorbereidingen naar de Eurosurf 2021.
Het schoolsurfen was in 2021 wederom een groot succes. In totaal zijn er tientallen
surflessen gegeven aan kinderen van verschillende scholen. Een deel van deze scholen
was nog niet eerder in contact gekomen met het schoolsurfen en waren allemaal erg
enthousiast. De kinderen hebben kennis gemaakt met de zee en weten zichzelf te
redden in gevaarlijke situaties. Ook hebben zij de eerste stappen gemaakt naar het
golfsurfen, waarbij een groot aantal kinderen zo enthousiast zijn geworden dat zij
aansluitend surflessen hebben genomen bij een van de drie aangesloten surfscholen.
De samenwerking met het Jumpteam Scheveningen verloopt prima. Vanuit het
Jumpteam
verzorgt de HSA haar talententrainingen, is hier de juryopleiding georganiseerd en
hebben hier meerdere bijeenkomsten, ALV en commissievergaderingen plaatsgevonden.
Het STC heeft hier haar thuis en vanuit daar zorgt Maica Levenbach (manager-STC) met
zijn team voor de opleiding van veel NLse talenten. Het staat momenteel sterker dan ooit
te voren!
Tot op heden is er geen nieuwe bondscoach aangesteld. Zo zijn we er achter gekomen
dat het team goed in staat is om zichzelf te organiseren en er in feite met name behoefte
is aan een team manager. Bestuurslid Emile van der Borch draagt zorg voor het team en
vervult in feite de functie van bondscoach.
De HSA heeft zich namens surfend Nederland beziggehouden met ontwikkelingen
omtrent het aanleggen van een windmolenpark aan de Maasvlakte en veiligheid in en
om de surfsport. In samenspraak met lokale ambassadeurs van de HSA zijn de

belangen van de Nederlandse surfers behartigd in de aanloop naar
de aanleg van dit windmolenpark.

Organisatieontwikkeling
Watersportverbond
Het bestuur van de HSA heeft in 2019 een groot deel van haar tijd besteed aan het
project “integratie watersportverbond”.
Begin 2020 bleek echter dat integratie vanuit het bestuur en de ALV van het WSV geen
voorkeur had. Zodoende is er op dat moment voor gekozen een pas op de plaats te
maken. De eerdere intentie van de HSA om volledig op te gaan in het WSV is daarmee
van de baan geraakt.
Het Watersportverbond en de HSA werken op een aantal gebieden nog altijd goed
samen.
We zien nog altijd veel wederzijdse voordelen aan de samenwerking met het
Watersportverbond, maar zijn ons er terdege van bewust dat we voorlopig op eigen
benen blijven staan. Dit heeft ertoe geleid dat we de HSA-organisatie vanuit het bestuur
steviger hebben neergezet, mede ook door een samenwerking met Bondscenter en een
aansluiting bij Nederland Sport. Wij zijn er van overtuigd dat deze
professionaliseringsslag niet alleen leidt tot betere en zorgvuldige ondersteuning, maar
ook tot een verdere professionalisering en ontwikkeling van onze organisatie. Dat zal ons
als bestuur (op termijn) ook meer tijd geven om aan onze sport te besteden.

Surf Topsport Centrum (STC)
Het Surf Topsport Centrum wat deel uitmaakt van de Holland
Surfing Association staat klaar voor Nederlandse surf talenten van
alle generaties, met een doel en ambitie om op internationaal wedstrijdniveau
te presteren. Het STC is er om deze surfers te ontwikkelen en te begeleiden
op nationaal en internationaal wedstrijd gebied. Door nauwe samenwerking met
lokale surfscholen, onze regionale topsport centrums en de surfscene in Nederland
blijven wij op de hoogte van de laatste trends, ontwikkelingen en behoeftes. Zoals elk
andere topsportcentrum staan wij voor commitment, kwaliteit en professionaliteit met de
flexibiliteit die van surfers verwacht wordt.
Visie
Het STC gaat te werk in een surfscene die snel groeit en zich snel ontwikkeld. Er wordt
voor talenten een omgeving gecreëerd waarbij zij zich volledig kunnen richten op hun
topsport. Het STC wil zich de komende jaren richten op het fysiek huisvesten van het
STC in samenwerking met de HSA, meer begeleiding van internationale wedstrijden en
trainingskampen voor alle generaties en het continueren van een vaste plek in de top 6
van Europa. Deze ambitie kunnen wij realiseren door een breed internationaal netwerk
van trainingsfaciliteiten, samenwerking met nationale en internationale bonden binnen en
buiten de surf, Een vast team van professioneel gekwalificeerd personeel en sponsoren/
investeerders die net als wij alles over hebben voor deze unieke sport als topsport.

Sportparticipatie
Surfen is voor iedereen en de HSA wil dat de surfsport door iedereen beoefend kan
worden. Door het surfen te promoten wil de HSA de stap nemen om daarmee te
beginnen te verlagen om zoveel
mogelijk mensen, van jong tot oud, aan het surfen te brengen. Golfsurfen
is niet alleen leuk, maar ook erg goed voor je lichaam en geest. Tevens draagt golfsurfen
bij aan de zelfredzaamheid en veiligheid in zee. Iets wat na de zomer van 2021 als zeer
belangrijk wordt beschouwd.
HSA zal zich in 2021 blijven richten op evenementen die gericht zijn op de
breedtesporter. Zo zal er meer gedaan worden met de sociale en geschreven media
waardoor nieuwe en beginnende surfers beter geïnformeerd en geënthousiasmeerd
worden. Ook zal de breedtesporter directer worden benaderd op lifestyle evenementen
waar de HSA aanwezig zal zijn.
Sportparticipatie is voor de HSA een belangrijk onderdeel geworden waarmee wordt
bewogen met de behoefte van de breedtesporter. Dit wordt bewerkstelligd met
verschillende specifieke projecten, te weten:
- Organisatie van eigen breedtesportevenementen
- Participatie in breedtesportevenementen van derden
- HSA sportparticipatie subsidie
- HSA Schoolsurfen
- HSA Opleidingen
- Communicatie Surfsport

Organisatie van eigen breedtesportevenementen
Op de Neus 2021: Dit is een breedtesport surfwedstrijd voor alle leeftijden, waar
voornamelijk gevorderde longboarders (heren en dames) aan kunnen deelnemen. Toch
is het een laagdrempelige
wedstrijd met een hoog ‘fun’ gehalte omdat het meer draait om het
meedoen, dan om het winnen. Op de Neus biedt longboarders met een klassieke inslag
in hun surfen een podium om zich te presenteren en te meten met elkaar.
De breedtesport doelstellingen van Op de Neus:
· Het doel van Op de Neus is om gevorderde/ervaren longboarders te stimuleren
om te surfen en te blijven surfen;
· Kennisdeling tussen ervaren (wedstrijd)surfers en beginnende (wedstrijd)surfers;
· Promoten van de essentie van golfsurfen. Als ze staan moet je gaan; en
· Promoten van de Holland Surfing Association.
NK Surftour 2021:
De NK Surftour, oftewel het Nederlands Kampioenschap Surfen, bestaat in 2021 uit drie
wedstrijden waarbij Nederlands beste surfers het tegen elkaar opnemen. De winnaars
van elke categorie mogen zich een jaar lang Nederlands Kampioen noemen. Kwalificatie
is niet nodig. Iedereen kan zich inschrijven tot het maximum per categorie is bereikt.
Kortom iedereen kan meedoen.
De breedtesport doelstellingen van de NK Surftour:
· Beginnende surfers te stimuleren om te blijven surfen, meer te surfen en mee te
doen met een surfwedstrijd;
· Kennisdeling tussen ervaren (wedstrijd)surfers en beginnende (wedstrijd)surfers;
· Promoten van de essentie van golfsurfen. Als ze staan moet je gaan; en
· Promoten van de Holland Surfing Association.
Clash of the clans:
Clash of the clans was een nieuw evenement dat vanuit de HSA is georganiseerd. Bij
deze wedstrijd moest in teamverband in verschillende rondes worden gestreden om de
mooiste golven. De teams moeten bestaan uit een twee deelnemers onder de 16 en in
ieder geval één dame.
De breedtesport doelstellingen van de Clash of the clans:
· Beginnende surfers te stimuleren om te blijven surfen, meer te surfen en mee te
doen met een surfwedstrijd;
· Kennisdeling tussen ervaren (wedstrijd)surfers en beginnende (wedstrijd)surfers;
· Promoten van de essentie van golfsurfen. Als ze staan moet je gaan; en
· Promoten van de Holland Surfing Association.

Participatie in Breedtesportevenementen van derden
Tijdens deze evenementen/festivals komen grote groepen surf- en boardsportliefhebbers
bij elkaar. De HSA was de afgelopen jaren partner van een heel aantal
breedtesportevenementen. In 2021 zal de HSA wederom breedtesportevenementen van
derden ondersteunen.
Dit kan zijn op organisatorisch vlak, ondersteuning in de communicatie,
ondersteuning in kader bij de uitvoering of financiële ondersteuning (Sportparticipatie
subsidie). De HSA zal dus wederom met een actief programma en de HSA
promotieteam betrokken zijn bij dergelijke events.
De breedtesport doelstellingen van deelname aan Boardsport evenementen/festivals:
· De breedtesportevenementen (mede) mogelijk maken en de kwaliteit
verhogen.
· Naamsbekendheid van de HSA onder bezoekers vergroten
· Leden werven
· Door middel van het aanbieden van een surf gerelateerd programma informeert
en activeert de HSA de bezoekers.
· Promoten van de verschillende breedtesport producten van de HSA.

