Surfere
Asmus (41), Sebastiaan (43)
”En hel uge på vandet er det ultimative
frirum”
Asmus og Sebastiaan arbejder som henholdsvis
gymnasielærer og IT-udvikler i den nordlige del af
Holland. De har været gode venner lige siden de for syv
år siden lærte hinanden at kende gennem deres fælles
interesse for windsurfing. De har i noget tid talt om at
tage nogle fridage, hvor de kan dedikere sig til deres
hobby, og nu skal det være. De rejser alene af sted i en
uge, hvorefter deres ægtefæller slutter sig til dem i den
sidste weekend. Rejsen går til Danmark — både fordi,
det er lettilgængeligt, men også på grund af udbuddet af
surf-destinationer i særklasse.

Drømmer om…
… stærk vind under hele ferien.

Surfere
Før ferien: Venner på bølgelængde

Efter ferien: Del og diskutér

Ferien går til Hvide Sande. Det har de besluttet efter at have læst utallige
anbefalinger på Magicseaweed og andre blogsider. Vesterhavets bølger og
vindsikkerheden i området skulle være helt unik, så mændene glæder sig.
Desuden bliver det kølige nord heller ikke for varmt til, at de kan dyrke deres
interesse så meget som muligt.

Både Asmus og Sebastiaan er aktive på diverse surf-fora, og så snart de
kommer hjem, deler de straks deres erfaringer med vejrforhold, bølger og
aktiviteter i området. Asmus lægger også de mange flotte billeder fra turen på
Facebook.

Det er vigtigt, at der er god mulighed for afslapning, når de har været aktive
hele dagen. Derfor er gode senge og hyggelige omgivelser et must. De booker
et sommerhus et par måneder i forvejen og kører i Asmus’ bil derop.

Under ferien: Hellere surfe på vandet end på nettet

Vigtige ting i kufferten
Våddragt, badetøj og surf-udstyr til hele familien
Smartphone

Det er en udfordring, hvis…

Når de ankommer, handler de hurtigt ind, så køleskabet er fyldt op med mad
og drikke, og så er det ellers bare af sted ud i bølgerne.

… surf-faciliteterne ikke lever op til det forventede

I løbet af ugen bruger de hyppigt deres smartphones til at tjekke vejrudsigten,
ligesom de sørger for at holde daglig kontakt med deres familier.

Typiske spørgsmål

De møder nogle tyske surfere, som de både spiser ude med et par aftener og
deler surf-historier med. I kabelparken udfordrer de desuden hinanden i at stå
på vandski, og taberen Sebastiaan, der fik den korteste tid stående på vandet,
må betale for de andres øl én af aftenerne.
I weekenden kommer ægtefællerne, og surf-aktiviteterne bliver sat på standby.
De to par udforsker i stedet områdets charmerende natur til fods, tager på
cykeltur og spiser på lækre lokale fiskerestauranter. I surf-centrene finder de et
par butikker, der sælger surf-udstyr. Der bliver derfor indlagt pauser til udstyrsshopping, og både Asmus og Sebastiaan bliver fristet til at bruge lidt flere
penge på udstyr end planlagt.

Kan vi leje rig-bokse til opbevaring af vores udstyr?
Hvor er de bedste steder at surfe?
Hvor kan vi få en lokal, kold øl efter en dag fyldt med aktiviteter?

