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SURFERS JOURNAL
2021 wordt het 35e Surfers
Paradise jaar!!!

En of we er naar uitkijken want 2020 was er eentje om nooit meer te vergeten.
Het begon met een nachtmerrie voor ons allen want we mochten het water niet meer
op om onze favoriete sporten te beoefenen... Gelukkig kwam op 4 mei hieraan een
einde. Tot 8 juni waren velen iedere dag te vinden in onze – gelukkig goed ingerichte
en georganiseerde - wind- en waterdichte wind- en waveschool, en met succes!
Er werd dag na dag, van zonsopgang tot zonsondergang “gewatersport”. Het grote geluk van alle leden en ook heel veel anderen! Corona kan immers niet zwemmen en
niets gezonder dan watersporten. Bovendien waren de grenzen gesloten dus iedereen
moest lokaal over onze 60 km lange kust aan de slag... We zorgden voor een dagelijkse
bezetting van 3-4 crewmembers om ook rescue en goeie service te voorzien. Ook de
natuur liet ons niet in de steek: een overvloed van golf- en windrijke dagen deed ons
even op het water alle coronaleed vergeten.
Vanaf 9 juni was er de toelating ook het terras en clubhouse te openen. Wat volgde was
een top zomer waar iedereen zoveel mogelijk buitenlucht wilde opsnuiven en op het
water gaan... Positive vibes only, mits het volgen van alle richtlijnen en de door ons
genomen maatregelen. Tot zover de nachtmerrie, gezond blijven was de boodschap...
en dat deden we!
Lockers

Als club stonden wij niet stil: resultaat zijn de
nieuwe lockers met cijferslot aan de ingang
van de berging. 150 stuks, gratis te gebruiken
tijdens je verblijf op Surfers Paradise. Vanwege de grote vraag kwamen er ook extra materiaalkasten.

maandelijkse newsletters, Instagram en
Facebookpagina behoort deze tot een van
onze belangrijkste communicatiemiddelen.
Nog geen lid van onze wind & wave
WhatsApp-groep? Stuur een bericht
naar info@surfersparadise.be met jouw
telefoonnummer. Let op: read only - alleen
voor wind en wave communicatie.
Wind & Waveschool

Webcam

Ook hier een gevoelige verbetering: op
algemene aanvraag kwam er een nieuwe
webcam die gedurende het bekijken
automatisch inzoomt op de place to be:
de branding voor Surfers Paradise, zodat
iedereen precies de golfhoogte kan inschatten
en de actie aan de peak kan volgen. Alvast
bedankt voor de vele positieve reacties!
Wind & wave alert

Werd ook geboost en is een belangrijke
tool geworden voor velen. Samen met onze

Nadat het foilen enkele jaren geleden
zijn intrede deed en vele leden al kite- en
windsurffoilen, en zelfs surffoilen (foto
Tom?), was er deze zomer de doorbraak van
het “wingen”. (Foto Peter?) Surfers Paradise
investeerde op elk vlak zodat iedereen met
volle teugen kon genieten van dit nieuwe
materiaal. Wings en foils van diverse groottes
ter beschikking, terwijl we zelfs tijdens
windstille dagen met onze E-Foil het water
op kunnen. Foilen is makkelijker dan je
denkt en vooral het wingfoilen is op weg de
wereld te veroveren. Men spreekt zelfs van het
“nieuwe windsurfen”! Het is inderdaad zo dat
het hanteren van de wing zelf aan windsurfen
doet denken, terwijl het gewichtsloos over het
water zweven een extra dimensie betekent en
je via de foil ook door de Noordzeedeining
een extra stuwkracht gewaar wordt zodat
de wing overbodig wordt... Dit wordt zeker
vervolgd in 2021!

Wavelake: na Belgische chocolade, bier en wafels,
ook Belgische Golven?

Nadat we vorig jaar de mede gemotiveerd werden door het
gemeentebestuur Knokke-Heist om dit project verder uit te werken zijn
we niet bij de pakken blijven zitten! De gemeente staat niet weigerachtig
tegenover dit project, maar de weg is uiteraard nog lang.
Een Wavepool in België, en meer bepaald in Knokke-Heist, zou een derde droom doen uitkomen.
En... dromen zijn gemaakt om te verwezenlijken dus in maart 2020 (jawel in volle lock down) werd
de samenwerking bezegeld met 'All Waves', een uniek Belgisch Bedrijf dat dezelfde droom koestert.
'All Waves', (gerunt door ir. Steven en Stefanie) staat voor: hoog kwalitatieve golven, op ieders maat,
niveau, en in alle vormen... dus 'any wave you like'-golven, dit met een nieuw hoog technologisch
Belgisch concept!
Ondertussen is het rijtje van partners, die in project geloven en meewerken aardig aangedikt: naar
"Naast Surfers en Lakeside Paradise en Allwaves zetten deze kleppers mee hun schouders onder het
project: Vapo Hydraulics uit Dadizele, de hydraulische partner; Coastal Ocean Bassin uit Oostende,
een consortium van Universiteit Gent, KU Leuven en het Waterbouwkundig Laboratorium dat zich
buigt over de golfreflectie en -absorptie en Sioen uit Ardooie die ervaring inbrengt rond nieuwe
materialen die tegen een stootje kunnen. De Blauwe Cluster (de Vlaamse overheid) en POM West
Vlaanderen werden bereid gevonden financieel bij te dragen om het mogelijk te maken een eerste
wetenschappelijke testopstelling te realiseren onder de vorm van een eerste schaal- en testmodel, om
met de lessons learned tot een volwaardige full-scale wavepool te komen."
Die Full scale wave pool zou meteen de eerste Belgische wavepool worden met Belgische technologie
waarop echt gesurft kan worden: een wereldprimeur!
Het plan zou zijn om vanaf oktober 2021 een testgroep samen te stellen van elk niveau surfer om alle
aspecten van de wavepool en de nieuwe technologie grondig te evalueren en aan te passen waar nodig.
Eens dat geoptimaliseerd, kunnen we overgaan naar de volgende stap.
Slaagt de ganse opzet dan bestaat de kans dat Wavelake er komt, maar de weg is nog lang en ook het
financiële plaatje is zeker niet te onderschatten... Ook daar alle hulp zeker welkom!
We zijn zeker op de goeie weg, met gebundelde krachten. Het was dus wel degelijk een zeer druk en
vruchtbaar 2020 op Wavelake gebied!

Dean Vandewalle,
belgisch kampioen

Het is een heel bijzonder jaar geweest
voor mij. Een normaal jaar zou vol
met surftrips en competities geweest
zijn maar door corona is dat allemaal
niet gebeurd. Meestal begin ik het jaar
in Hawaii om te trainen. Daarna zoals
gewoonlijk de eerste competities ergens
in Europa. Waarna ik in de zomer weer
op surftrip vertrek naar Indonesië of
Tahiti om mooie surfbeelden te hebben

FRANK VANLEENHOVE

voor de sponsors. Met zoals jaarlijks
nog een paar competities om het jaar af
te sluiten in Costa Rica.
Dit jaar verliep heel anders. Het
begon met een blessure aan mijn
knie waardoor ik een half jaar niet
kon surfen. Eind maart zijn we met
gans de familie naar België verhuisd
vanwege corona. Het duurde zoals
bij iedereen 3 maand voordat ik weer
een beetje kon reizen binnen Europa.

Mijn eerste surftrip van het jaar was
eind juni naar Portugal en die heb ik
in juli gecombineerd met Frankrijk. In
augustus ben ik een maand naar Costa
Rica geweest om dan terug te komen
naar België om mijn rijbewijsexamen
af te leggen, waardoor ik het BK surfen
in Blankenberge kon meepikken.
Ik heb heel veel goeie herinneringen
aan het Belgisch Kampioenschap.
Dat was vroeger één van mijn eerste
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competities. Ik had nog nooit een BK titel gewonnen
en aangezien ik in Europa was, wou ik zeker
meedoen. De golven waren moeilijk maar voor
België zeker te doen en de finale was heel leuk om
met 3 vrienden in het water te zitten en om eindelijk
de titel te winnen.
Ik ben in Surfers Paradise terechtgekomen door
mijn vader die geobsedeerd is door alles dat te
maken heeft met surfen. Hij was vroeger een
windsurf shaper (D’Light Boards) en deed heel veel
aan wind- en golfsurfen. Hij en Frank zijn de beste
vrienden, surfen samen de wereld af, en Frank is
bovendien mijn peter! Logisch dat Surfers Paradise
de keuze was om daar te leren surfen. En nu al
die jaren later ben ik er weer gestart met surfen op
een longboard om te herstellen van mijn blessure.
Daarnaast was het ook leuk om met heel de familie
samen te zijn, want in een normaal jaar zie ik ze niet
zoveel omdat ik veel reis.
Het komende jaar zijn er nog geen plannen door corona maar ik hoop natuurlijk dat ik terug meer
competities en surftrips kan doen.
Groetjes aan alle Rats, daar ben ik ook begonnen!

Jack Verbraeken,
2e plaats belgisch
kampioenschap

Hey, I’m Jack. Ik ben lid op
Surfers Paradise sinds ik het
me kan herinneren. Het is
vooral door mijn vader, Bart
Verbraeken, dat ik veel tijd op
het strand heb gespendeerd. Hij
kwam regelmatig windsurfen
op de club en zo heb ik het
golfsurfen gevonden, wat het
meest voor de hand liggende
was als kleine jongen. Kort nadien leerde ook mijn vader surfen doordat we vaak op reis gingen
naar surfbestemmingen. De laatste jaren ben ik zelf ook beginnen windsurfen, aangezien er in
België veel meer dagen zijn met goede wind dan goede golven.
Zoals iedereen, had ik me 2020 iets anders voorgesteld. Normaal zou ik nu in Australië zijn, waar
ik het laatste semester van mijn ‘Bachelor of Business’ zou afwerken. Het is al een onvergetelijke
twee jaar geweest met veel studeren maar juist nog iets meer surfen. J
Aangezien de grenzen van Australië nog steeds gesloten zijn, ben ik in het najaar in Europa
gebleven. Wat ook zijn voordelen had; zo ben ik begin november naar Galicië in Spanje geweest.
Een prachtige regio die ik kan aanraden voor elke surfer of eigenlijk gewoon iedereen die houdt
van de natuur.
Daarnaast heb ik deze herfst ook bijna alle Belgische surfsessies deze herfst kunnen meepikken.
Ik kan het moeilijk verklaren maar van goeie golven in België word ik nog steeds meer excited
dan op welke plaats ook in de wereld. Elke surfer heeft ook maar één home spot, en voor mij is
dat Surfers Paradise. Een goede sessie op de club met de local surf buddies zal altijd een van mijn
favoriete activiteiten blijven.
Zonder corona zou ik ook niet kunnen hebben deelnemen aan het Belgisch kampioenschap.
Gewoonlijk vindt die plaats in Frankrijk zodat er meer zekerheid is op een succesvolle wedstrijd.
Maar dit jaar werd het kampioenschap georganiseerd op verschillende Belgische surfclubs. Bij de
categorie shortboard kon ik een 2de plaats behalen, na Dean Vandewalle. Alsook een 2de plek bij
de longboard categorie na Sascha Borrey.
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Jo Boens

Ik kom zoveel mogelijk naar Surfers Paradise als er wind is om te kiten dus boven de 15 knopen
van zuid-west tot noord-oost van april tot en met oktober. Bij een WhatsApp-melding spring ik in
de wagen en rij ik naar de club, dit alleen al om de uitspraak “gisteren was het beter” te vermijden.
Kitesessies van 2 tot 4 uur die aan de bar soms nog enkele uren kunnen uitlopen... met dank aan
de “immer jonge” collega-kiters. Gelukkig heeft Surfers Paradise er alles aan gedaan om ons het
aangenaam te maken tijdens de corona periode en ons de mogelijkheid geboden om onze favoriete
sporten te beoefenen. Na al die jaren is het nog steeds 'the place to be' voor mij (en vele anderen).
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Axel Tack – 1ste plaats BK Kitesurfen Freestyle

Ik ben Axel Tack: 31 jaar, geboren en getogen in Oostende maar tegenwoordig overdag meer in
Knokke-Heist te vinden. Ik ben gepassioneerd door boardsporten, al dan niet op het water en werk
op Lakeside Paradise als cable operator en coach van het wedstrijdteam. Ik was reeds 2 maal Belgisch
Kampioen wakeboarden maar ook in het Kitesurfen veroverde ik vele podiumplaatsen. Ik won 2
maal de Red Bull King of the air en werd 2 maal Belgisch Kampioen freestyle. Op BK wavekite werd
ik derde.
Eén van de hoogtepunten dit jaar was toch zeker het Belgisch kampioenschap wakeboarden op
Lakeside Paradise! Geen eerste plek deze keer maar dit doet er niet toe, ik ben enorm blij dat Lakeside
teammate Glenn Vandenberghe eindelijk zijn 1e plek te pakken had en Rolf Devrieze die voor de
eerste keer in open-men meedeed al een 2e plek kon nemen! Ik coach deze jongens al sinds het begin
en kon niet anders dan super fier zijn op hun prestaties! De vibes dat weekend waren ongelofelijk,
alsook het niveau in elke categorie! Met 2 vrienden samen een volledig Lakeside Paradise podium op
het BK halen was fantastisch!!!
Een ander hoogtepunt was het Belgisch Kampioenschap Kitesurfen freestyle.
Moeilijke omstandigheden, harde vlagerige wind, 26 deelnemers en een stevig niveau, echt moeten
vechten om de titel, een 1ste plaats halen gaf dan ook enorm voldoening!
Om op niveau te blijven ride ik momenteel zoveel mogelijk verschillende boards, hiertoe behoren:
wakeboard, kiteboard, golfsurfboard, foil, skateboard. Ik heb de indruk dat elke sport die ik doe
ergens overlapt met een van de andere sporten en me ergens doet bijleren in de andere sport.
Plezier hebben in wat je doet blijft het allerbelangrijkste. Zonder plezier geen motivatie. Regelmatig
oefeningen doen als ik te lang het water niet op kan, tricks visualiseren, gezond eten, zuiver water en
voedingssupplementen alsook een schitterende osteopaat (Bart Bruneel!) horen hier ook in het rijtje!

Jean-Marc Vandenberghe

Aloha,
Als lid van begin der jaren 1988 en als ex-werknemer dus nu al 32j lid, beleef ik nog steeds een
fantastische tijd op Surfers Paradise wat voor mij voelt als thuiskomen, waar de leden zich altijd op
vakantie voelen... De variaties aan sporten stopt nooit, daar hou ik van. De sfeer is er altijd aanwezig... Het clubhuis is op en top the best... De sporten die ik doe op Surfers Paradise: golfsurfen,
windsurfen, speedsailen, kiten en suppen. Hoeveel uren? Haha, zoveel mogelijk...
SURFERS PARADISE, IT’S MY WAY OF LIFE...
RESPECT AND LOVE TO THE MEMBERS...
See ya on the beach,
Greetz JMC

4

2020 • SURFERS paradise

Patrick Rooze

2020 jaar van de stormen Ciara en Dennis. Op 7 feb Ciara en op 17 februari
Dennis waarvan we in het weekend nog de restanten konden meemaken op het
water. We waren er klaar voor om het nieuwe seizoen te beginnen.
Tot Corona kicks in. Onze jaarlijkse reünie op Surfers met de Paasduik wordt
geannuleerd, evenals de volgende evenementen. Geen bezoeken meer mogelijk
op Surfers.
Tot 4 Mei 13:00hr, we mogen mits bepaalde voorwaarden terug de Noordzee op.
Om 13:00 stond ik klaar aan de Appelzakstraat tot de quad mijn windsurfkar
kwam oppikken en naar de club kon brengen. Optuigen en aankleden op het
strand en hop het water op. De windgoden waren ons gunstig gezind, ik heb mijn
nieuw bord Fanatic Free Wave TE 105 kunnen dopen met een 6.4 zeil. Heel de
middag kunnen surfen tot zelfs na 17:00hr (we mochten maar surfen tot 17:00hr
maar als de condities goed waren kon dit verlengd worden).
Door projecten op het werk kan er pas eind mei terug gevaren worden. Op 23-24
en 25 mei terug het water op met op 24 mei een giekbreuk vrij ver de zee in met
een windkracht rond de 5 a 6 bft bij een woelige zee. Dan maar signaleren naar
de kiters in de verte, gaf weinig reactie. Er is er maar 1 die nabij komt kijken en
die Frank gaat verwittigen. Terug surfen was geen optie. Met een gebroken giek
aan stuurboord bij een westenwind en clew first, daar was het wat te ver voor.
Frank met de Jetski door de branding de zee in om mij te komen halen, materiaal
incl. surfer gedropt op het strand mission accomplished. Geen simpel opdracht.
Dit is een van de hoofdredenen dat ik lid ben van de club dat je op een veilige
manier toch je sport kunt beoefenen samen met je maten. Met nu toch ongeveer
25 jaren lid te zijn is dit de tweede maal dat ik van de rescue moest gebruik
maken. De eerste keer was een paar jaar geleden dat ik uit het water gehaald werd
in Duinbergen en toen is Frank mij ook komen halen via de dijk met de quad en
aanhanger.
Juni, Juli weinig wind dan maar beachvolleyballen op het strand in afwachting
om een windsessie te kunnen scoren of met de SUP wat km maken en wat golfjes
pakken. Drank of snacks gaan halen in het clubhuis blijft toch een coronarisico
maar Joyce en haar crew doen er alles aan om toch volgens de geldende regels te
bedienen. Met de maten
en ladies chillen op het
strand in het zonnetje,
wat bijkletsen en toch
met één oog het water
en de wind in het oog
blijven houden, voor het
geval dat. Op het werk
de beachcam in het
oog houden om op tijd
te kunnen vertrekken
richting Knokke.
De
geplande
SUP
ritten naar het Zwin en
Damme op afroep zijn
door Corona ook in het
water gevallen. Hopelijk
dat Corona snel onder
controle mag komen
en dat we terug kunnen
genieten in en rond het
clubhuis.
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BK Skimboarden
09.08.2020
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Alexine

Auguste (Rats – teamlid van het jaar)

Ik kom zoveel mogelijk. Als ik zie dat er golven zijn, vertrek ik direct
richting de club. Meestal kom ik op de middag, soms ook heel de
dag. Ik neem iedere week deel aan de Rats training. Wanneer ik
aanwezig ben, probeer ik zoveel mogelijk tijd in het water door te
brengen. Na de surfsessie zijn we vooral in het clubhuis te vinden
want het is er super gezellig en warm. Soms is het super koud als we
ons omgekleed hebben dus eten of drinken we iets warms.

Andres

Amelie

Arthur

Ruben

Nathan

Bernard

Anis

Pablo

Manon

Teammember of the year

Romain (Rats – teamlid van het jaar)

Ik ben elke week naar Surfers Paradise gekomen deze zomer
om mee te doen zondagvoormiddag met de rats, bij mooi weer
bleef ik de volledige dag en at ik daar iets. Volgend jaar zou ik
opnieuw willen meedoen, de combi surf/skate vind ik super!
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Teammember of the year
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Axelle (Chicks – teamlid van het jaar)

Aloha,
Zo leuk dat ik dit mag doen voor de club.
Ik heb de prijs van “Chick van het jaar 2020”
vernomen wanneer ik in Parijs was. Ik kon het niet
geloven. Ik was daar zo trots op ook. Toen mijn
mama het me vertelde, werd ik helemaal verlegen,
maar was ik zo blij!
Graag kom ik zoveel mogelijk naar de club, I love
the beach life. En de sfeer is gewoon nergens anders
zo chill als op Surfers Paradise tussen al mijn
vriendinnetjes en een coole surfclub natuurlijk ook.
Dankzij mijn vriendinnetje Manon heb ik de Rats
/ Chicks leren kennen dit jaar. En sindsdien wou ik
er altijd bij zijn. Het is gewoon zalig op het water.
Grote of kleine golven ....allemaal goed voor mij. En
als het onmogelijk is om te watersporten, nemen
we een “One wheel” (ook super cool) of skaten we.
Allemaal geleerd dank zij de Chicks sessies. Het is
een grote familie ondertussen, waar ik graag bij ben.
Surfers Paradise is dus niet alleen surfen!
En ook iets om nooit te vergeten: “het ontbijt” op
de meest natte dag van het jaar denk ik. Maar altijd
met een glimlach en supercoole trainers.
Love my town, love my beach, love the Crew, love....
Surfers Paradise!
Vince

Thanks to all!!
Axelle

Daan

Faye

Fletcher

Jack

Harvey

Ike

Lila

Herve

Lou en Vince

Clarisse

Noa
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