
Hardboard kitesurf pro basic beleid vanaf april 2016 
 
Dit worden de geschreven regels waaruit voortaan kitestatus wijzigingen kunnen worden gedaan 
vanuit de Flyhigh commissie. Dit zullen geen harde regels zijn maar guide lines die de Flyhigh kan 
gebruiken. Uiteindelijk heeft de Flyhigh commissie het laatste woord over de status van een 
kitesurfer.  
 

De definitie van een Basic 
 
Een kiter kan bij Hardboard een Basic worden als hij ten minste 7 uur instructie heeft gehad.  
Hierbij moet hij basis kennis hebben van de werking van een kite en controle hebben over een kite in 
de lucht. In deze instructie moet veiligheid van een basic worden meegenomen. Bij Hardboard staat 
de veiligheid van een basic voorop dus als een basic wil gaan surfen, zal er altijd een kitepro 
aanwezig moeten zijn die met hem wilt surfen. De kitepro moet ingestemd hebben om zijn pro te 
zijn voor die dag.  
 
Wat op een vaardag van een basic wordt verwacht 
 
Er wordt van een basic verwacht dat hij gemotiveerd is om te surfen en progressie te maken. Het 
initiatief en de energie moet vanuit de basic komen. Dit houdt in: 

- Een basic moet zichzelf inschrijven op een vaardag of een vaardag aanmaken. Als een basic 
niet weet of er goede wind komt kan hij aan een andere Hardboarder vragen hoe hij naar 
voorspellingen moet kijken.  

- Een basic moet zelf een pro vinden om hem te pro’en die dag. Als er geen pro ingeschreven 
staat kan een basic zelf contact opnemen via het smoelenboek. De lijst van huidige kitepro’s 
zal aan het einde van dit document staan.  

- Een basic moet proberen materiaal uit te zoeken uit de acco. Als een basic niet weet welk 
materiaal goed is, kan hij het vragen aan een andere kiter. Dit hoeft niet per se een Kitepro 
te zijn maar kan ook een waardig of gevorderde zijn. Uiteindelijk moet een basic leren 
zelfstandig kites uit te zoeken. Een basic moet verder zelf denken aan een board, trapeze, 
een leash en zijn paarse lycra. De paarse lycra’s worden gebruikt om te zorgen dat een pro 
sneller zijn basic kan herkennen op het water. 

- Een basic moet leren zelf te kunnen inschatten welke kite handig is om te gebruiken. 
Hiervoor kan hij hulp vragen aan een waardig, een gevorderde of een kitepro als hij het nog 
niet zelf kan.  

- Een basic moet proberen zelfstandig een kite volledig op te tuigen, bestaande uit:  
o Lijnen uitlopen en controleren 
o Kite hard genoeg oppompen 
o Lijnen goed verbinden met de kite 

- Als een basic niet zeker is over of het materiaal juist is opgetuigd, dan moet hij/zij een 
andere (gevorderde) kiter vragen om advies. Als het de eerste vaardag is van een basic, is 
het waarschijnlijk het beste dat dit gedaan wordt door de pro van de basic. 

- Een basic moet aangeven bij de pro dat hij/zij op het water op gaat. Dan kunnen zij 
bijvoorbeeld een gebied afspreken waarbinnen een basic moet blijven. Verder moet een 
basic zijn paarse lycra aanhebben voor hij het water op gaat. Het wordt aangeraden om als 
basic een paar keer met zijn tweeën aan een kite samen te varen. Hierdoor kunnen ze elkaar 
helpen bij het surfen. Een pro kan aangeven of dit handig is.  



- Een basic moet leren om een kite veilig neer te laten. Hiervoor kan hij de hulp vragen van 
een waardig, gevorderde of pro. Als hij dit al kan, zou hij ook de hulp van een kiter op de 
spot kunnen vragen.  

- Als de vaardag is afgelopen moet een basic het materiaal wat hij gebruikt heeft opruimen en 
de acco goed achterlaten. Als hij niet weet hoe, kan hij hulp vragen van een andere kiter. Hij 
zal zijn kites goed moeten ophangen, zijn boardje in het rek doen, trapeze moeten 
ophangen, zijn lycra terug in de tas en zijn leash terug aan het lijntje hangen.  

- Een basic moet zelf zijn materiaal invullen na een vaardag.  
 

De definitie van een Waardig 
 
Een kite waardig bij Hardboard moet vanuit de Flyhigh commissie worden gedacht veilig zelf te 
kunnen oefenen met kitesurfen. Hierbij maken de ervaring en de skills van de surfer niet uit. Als 
iemand veilig kan oefenen is hij waardig. Als iemand beide kanten op kan varen, maar daarbij zichzelf 
of anderen in gevaar brengt is hij niet waardig. Nogmaals, de Flyhigh heeft het laatste woord.  
 
Wat op een vaardag van een waardig wordt verwacht 
 
Er wordt van een waardig verwacht volledig zelfstandig te kunnen varen. Dit houdt het volgende in: 

- Een waardig moet zelf materiaal kunnen uitzoeken en meenemen 
- Een waardig moet zelf kunnen inschatten wat voor kite hij/zij moet gebruiken nadat hij/zij 

de condities heeft gezien. Hieronder valt ook herkennen of zijn/haar eigen skills goed genoeg 
zijn voor de spot/wind. 

- Een waardig moet zelf de gekozen kite volledig veilig kunnen optuigen. Dit houdt in 
o Lijnen uitlopen en controleren 
o Kite hard genoeg oppompen 
o Lijnen goed verbinden met de kite 

- Een waardig moet de kite veilig kunnen oplaten met hulp van iemand op de spot. Dit hoeft 
geen persoon van Hardboard te zijn.  

- Een waardig moet veilig met zijn kite en board door de spot kunnen lopen als de spot ondiep 
is. Als de spot diep is moet de waardig kunnen bodydraggen om zichzelf of zijn board te 
kunnen redden. 

- Een waardig moet veilig kunnen oefenen met kitesurfen. Dit houdt in ruimtes kunnen 
inschatten, weten waar de eigen kite is, om zich heen kijken, bewust zijn van wat andere 
surfers doen en waar zij heen gaan. Ook moet een waardig zelfstandig een kite kunnen 
herstarten nadat deze op het water is gekomen.  

- Een waardig moet tijdens het surfen de condities kunnen inschatten om veilig terug te 
komen. Of het gaat onweren, of de wind toeneemt, of hij/zij niet afdrijft door eventuele 
stroming. 

- Een waardig moet veilig een kite kunnen neerlaten met hulp van iemand op de spot. Daarna 
moet een waardig de kite goed kunnen aftuigen en opruimen.  

- Een waardig moet de acco in goede staat achterlaten, de kites opgehangen als ze nat zijn, 
boardje op de kop in het rek, etc. 

 

De definitie van een Gevorderde 
 
De definitie van een gevorderde is bijna hetzelfde als een waardig. Het verschil tussen de twee zit in 
het verschil in skills. Een gevorderde kan goed heen en weer surfen, hoogte houden en lopen en 



voornamelijk veel meer trucs dan een waardig. Verder moet hij natuurlijk veilig surfen en goed 
omgaan met het Hardboard materiaal. De Flyhigh beslist wie deze status krijgt aan de hand van hun 
kennis over de surfer in kwestie. Dit hoeft niet per se hetzelfde te zijn voor elke surfer aangezien elke 
surfer zijn eigen geprefereerde trucs heeft.  
 

De definitie van een Kitepro 
 
Een kitepro is iemand die goed genoeg kan surfen om op elk moment naar iemand toe te varen om 
hem te kunnen helpen. Dit kan zijn dat hij naar hem toe vaart om te helpen met een kite herstarten 
of als het wat dringender is, te schreeuwen dat hij moet releasen. Het niveau van een pro moet dus 
goed genoeg zijn om veilig overal heen te kunnen varen, anderen in de gaten te houden terwijl hij 
surft, naar iemand die hulp nodig heeft te kunnen surfen en hem helpen, en beginners te helpen met 
surfen. Een kitepro hoeft niet per se een gevorderde te zijn, een kitepro kan ook een waardig zijn. 
 
Wat op een vaardag van een Kitepro wordt verwacht 
 
Een kitepro hoort natuurlijk alles te kunnen wat een waardig kan, dus daar hoeven we niet meer 
overheen. Verder kan het volgende van een Kitepro worden verwacht: 

- Een pro moet tijdens het varen af en toe basics in de gaten houden. 
- Een pro moet kunnen herkennen of een basic in de problemen is 
- Een pro moet op elk moment naar zo’n basic kunnen varen om hem te helpen. 
- Een pro hoeft géén lastige reddingsmanoeuvre te kunnen uitvoeren. Hij moet in de buurt 

kunnen komen en de basic zeggen/schreeuwen wat hij moet doen om weer in veiligheid te 
kunnen komen.  

- Een pro moet kunnen uitleggen waarom een basic beter wel of niet kan varen in bepaalde 
condities. 

- Een pro moet kunnen uitleggen waarom iemand voor een bepaalde kite moet gaan, 
afhankelijk van de condities.  

- Een pro moet mogelijke gevaren kunnen herkennen en die doorgeven aan de basic voordat 
ze het water op gaan.  

 
Huidige Kitepro’s 

- Sem de Maag 
- Vito Böke 
- Yoshi Koen 
- Sebas Voogd 


