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Waterskivereniging 

Maurik (WSV) presen-

teert zich als „de leuk-

ste waterskivereniging 

van Nederland.”

WSV is gevestigd bij 

het recreatiegebied Ei-

land van Maurik, naast 

camping De Loswal, 

in de Betuwe. Op de 

Nederrijn heeft de WSV 

de beschikking over 

een 295 meter lang par-

cours, met slalombaan 

en springschans. Het 

fraaie, zelfgebouwde 

clubhuis is elke avond 

open. Op maandag 

voor wakeboarders, 

dinsdag voor water-

skiërs, op woensdag 

voor club leden, donder-

dag voor blootvoetski-

ers en in het weekend 

voor iedereen. De WSV 

geeft les in alle vor-

men van waterskiën. 

RD-abonneevoordeel: 

7,50 euro korting op 

een waterskiles van 

15 minuten voor de 

eerste 25 RD-lezers 

die zich aanmelden, te 

besteden in augustus. 

Zie ook rd.nl/abonnee-

voordeel. Aanmelden 

via info@wsvmaurik.nl 

o.v.v. ”Actie RD”.

>>wsvmaurik.nl

Lessen 
op de 
lange latten
met korting

zomercursus
De hele vakantie in een hangmat schommelen is ook zo wat. Wie wil, kan veel leren in de zomer: door het 
hele land worden cursussen gegeven. Deel 3: cursus waterskiën.

tekst Gerard ten Voorde

beeld RD

Waterskiën vergt een 

fl inke dosis behendig-

heid. En doorzettings-

vermogen. Opstaan, 

onderuitgaan en weer 

doorgaan. Waterski-

vereniging Maurik 

helpt een handje. 

„Blijven zitten, blijven 

zitten...” Plons!

D
e zon straalt, het

water glinstert. Een

waterskiër werpt

op het water bĳ

Maurik een watergordĳn op.

De bestuurder gooit zĳn boot

in een bocht. Dan weer vol

gas. Koeien op de oever kĳken

loom toe.

Waterskivereniging Maurik

(WSV) heeft zich genesteld op

de oever van de Nederrĳn. De

stuw van Amerongen steekt in

de verte af tegen de horizon.

Daarvoor ligt het Eiland van

Maurik, een fraai recreatie-

gebied met veel open water.

Rĳkswaterstaat heeft hier

ooit een vervelende bocht

uit de loop van de Nederrĳn

gehaald. „Wĳ zitten langs een

stuk dode rivierarm”, wĳst

WSV-voorzitter Ed Hes. De

waterskivereniging mag de

pakweg 3,5 kilometer lange

waterweg bĳ evenementen

afsluiten.

Zwemvest

Vandaag staat ”Waterskiën

les 1” op het programma. Drie

cursisten hĳsen zich in het

WSV-clubhuis in een wetsuit.

Knap strak, zo’n surfpak

tegen onderkoeling. „Kun je

nog ademhalen?” Alle drie

krĳgen vervolgens –verplicht–

een zwemvest aan. Cursist

Chiel-Bas (12) verdrinkt bĳna

in z’n zwemvest. „Zullen we

een maatje kleiner nemen?”

vraagt WSV-secretaris/instruc-

teur Hessel Vonk.

Voorzichtig vaart Vonk

zĳn Sky Nautique (3,5 meter,

250 pk, topsnelheid 65 km/

uur) naar een rustig plekje

op het water. De speedboot is

voorzien van een ‘hengel’, een

2 meter lange draagarm aan de

zĳkant. „Daar heeft een skiër

goed houvast aan. Makkelĳk

om het te leren.”

Op de treeplank achter de

boot trekt de eerste kandidaat

z’n ski’s aan. Vonk pakt de cur-

sist bĳ z’n zwemvest. Behendig

trekt de instructeur de wa-

terskiër in spe door het water

naar de zĳkant van de boot.

Het jochie spartelt aan de

hengel. Stĳf van de spanning.

„Weet je nog een leuke mop?”

vraagt Vonk. Het werkt. De

stress ebt weg. „Armen ge-

strekt, knieën tegen de borst,

benen tegen elkaar”, instru-

eert Vonk. Langzaam geeft hĳ

gas. Het water bruist en kolkt.

De cursist ploetert. „Blĳven

zitten, blĳven zitten...” Dan

gaat het mis. Plons! De wa-

terskiër duikelt voorover. De

ski’s blĳven dobberend achter.

Nieuwe poging. „Blĳven zit-

ten, blĳven zitten...”

Waterskiën vraagt de nodige

behendigheid. En doorzet-

tingsvermogen. Opstaan, on-

deruitgaan en weer doorgaan.

„Iedereen heeft de neiging om

te snel te gaan staan”, weet

Vonk. Nog een keer. „Doe rus-

tig aan, we hebben alle tĳd.”

Volgende kandidaat. Anne-

Myrthe (17) hangt aan de

hengel. Licht zwabberend

staat ze even later op de lange

latten. Voorover, achterover,

oeps, voorover en... plons!

Toch heeft ze het kunstje vrĳ

snel onder de knie. Dan volgt

het echte werk. Aan een touw

achter de boot. Vanuit het

water starten –zonder houvast

van de hengel– blĳkt nog

knap lastig.

Vonk maakt vaart, het touw

spant zich, maar... helaas! De

cursist verdwĳnt in de golven.

Happend naar lucht komt

ze weer boven, brede grĳns

op haar gezicht. „Je moet

langer blĳven zitten”, zegt de

instructeur. „Sommigen zitten

wel een halve minuut op hun

hurken.” Het ritueel herhaalt

zich. Maar opnieuw gaat ze

roemloos ten onder.

Tĳd voor nummer drie. Z’n

tweede poging verloopt vrĳ-

wel vlekkeloos. Appeltje-eitje.

De watersporter scheert over

het water. Een veertiger met

een vaartje van veertig over

de watervlakte. Zon in de rug,

wind door de haren. Super!

Waterratten

Waterratten kunnen zich

eindeloos uitleven op het wa-

ter. Uitgekeken op twee latten?

Stap over op één ski. Nog meer

uitdaging nodig? Neem een

”wakeboard”, een ”kneeboard”

of een zitski. Op blote voeten

kan ook. Voor sommigen geldt:

hoe gekker hoe beter.

Een gestroomlĳnde Malibu

(3,5 meter, 310 pk, 80 km/uur

top) snĳdt door het water. De

snuit van de speedboot schiet

omhoog. Henri van Wĳk is al

vĳf jaar actief met zĳn ”sky

ski”, een stoeltje op een stalen

‘zwaard’ met twee vleugels.

Deze sport, afkomstig uit de

Verenigde Staten, is begin

jaren 90 in Nederland geïntro-

duceerd. „Al die gekkigheid

komt uit Amerika.”

Zwemvest aan, helm op. „Ik

ga níét zonder”, benadrukt

de watersporter. Hĳ neemt

plaats op zĳn draagvleugel

met stoeltje. „Hoe hard wil

je?” vraagt de stuurman. „Doe

eerst maar 36, 37 km/uur”,

reageert Van Wĳk.

De speedboot trekt de zit-

skiër op. Het ‘zwaard’ onder

het skistoeltje klieft door het

water. Van Wĳk zoeft zittend

op zĳn stoeltje, op 1 meter

hoogte, over het water.

Tĳd voor actie. De water-

sporter wacht een geschikte

golf af, gooit z’n stoeltje

omhoog, maakt een salto

en landt weer op het water.

Wauw! Nog een keer. „Ik ben

bezig mĳn psychologische

grens te verleggen”, legt hĳ

uit. „Een paar jaar geleden

ben ik hard terechtgekomen.

Ik moet m’n angst weer over-

winnen.”

Het kan nog gekker. Kilo-

meterslang hangt Van Wĳk

stilletjes achter de speedboot.

„Hĳ is zich aan het opladen”,

vermoedt de bestuurder.

„’k Denk dat-ie iets moeilĳks

gaat doen.” En zowaar... De

zitskiër neemt een golf, draait

omhoog en maakt een salto

mét schroef. Vlekkeloos. „Zĳn

hele weekend is weer goed”,

grĳnst de bootsman.

Gevaarlĳk is deze sport niet,

verzekert Van Wĳk. „Het

ziet er heftig uit, maar met

voetbal gebeuren er meer

ongelukken.” De kick vormt

de uitdaging. „Je wilt steeds

meer. Een salto wordt op een

gegeven moment zo gewoon.”

Gehandicapten

Waterskivereniging Maurik is

niet alleen actief voor eigen

plezier. „We zetten ons ook in

voor mensen met een handi-

cap”, vertelt WSV-secretaris

Vonk. Bĳ het clubhuis staat

een speciale zitski voor men-

sen met een beperking. „We

krĳgen hier zelfs mensen met

een dwarslaesie. Voorwaarde

is dat iemand enige kracht in

zĳn armen heeft.”

De watersportvereniging or-

ganiseert binnenkort weer een

speciale gehandicaptendag.

„Voor ons is het dan alle hens

aan dek.” Vrĳwilligers begelei-

den de gehandicapte gasten,

een speciale reddingsboot volgt

de verrichtingen. „Dankbaar

werk”, verzekert Vonk.

Waterskiën levert een hoop

ontspannende inspanning op.

En voor beginners: drie dagen

spierpĳn.

Wiebelend op de 

Waterskiën 

levert veel 

lol op. En 

drie dagen 

spierpijn


