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Jeugdkamp 2021
Wat:
Een super gezellig en sportief waterskikamp.
VOOR WIE:
Voor iedereen tussen de 8 en 16 jaar.
WAAR:
Waterskivereniging Maurik gevestigd in het recreatiegebied ‘Eiland van Maurik’.
WANNEER:
Het kamp vindt dit jaar plaats van 23 t/m 26 juli 2021.
WAAROM:
Om kennis te maken met de verschillende disciplines (klassiek waterskiën, blootvoet
waterskiën of wakeboarden) of om je vaardigheden te verbeteren onder begeleiding van
ervaren trainers.
KOSTEN:
Leden WSV Maurik: € 180,Niet-leden: € 215,-

Nu al enthousiast geworden? Schrijf je dan snel in via de website.
Meer weten? Lees dan het hele infobulletin.
Of stuur je vraag naar jeugdkamp@wsvmaurik.nl
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Infobulletin
Wat:
Een waterskikamp waar je kennis kunt maken met de drie disciplines die beoefend worden
op het water. Namelijk klassiek waterskiën, blootvoet waterskiën en wakeboarden.
Klassiek waterskiën is onderverdeeld in drie onderdelen: slalom, tricks en schansspringen.
Tijdens het kamp krijg je les in de eerste twee onderdelen. Ben je al verder gevorderd dan
kan je ook schansspringen.
Blootvoetwaterskiën bestaat eveneens uit drie onderdelen: slalom, tricks en
schansspringen. Dit ziet er echter heel anders uit dan bij klassiek waterskiën, want je doet dit
op je blote voeten! Gedurende het kamp zal er de mogelijkheid zijn om deze sport uit te
proberen. Het water moet hiervoor wel spiegelglad zijn, het is daarom weersafhankelijk hoe
vaak dit gedaan kan worden. Nieuwsgierig naar deze sport check dan het volgende filmpje
waar je onze trainers Juust van Raak en Jens Bonnema voorbij ziet komen.
Wakeboarden kent geen slalom of schansspringen zoals bij het (blootvoet)waterskiën. Hier
gaat het natuurlijk om de tricks. Ben je benieuwd hoe ze dat doen, check dan het filmpje van
onze top wakeboarders en tevens één van onze trainers Mitch van Daalen.
http://vimeo.com/56506900
Funnen, tijdens het kamp is er tijd om te
funnen, het hele kamp is fun, maar dan mag je
kiezen wat je doet. Dit hoeft niet één van de
disciplines te zijn, je kunt ook kiezen voor de
banaan of een kneeboard.

Laatste dag
Aan het eind van het ski kamp krijg je de gelegenheid om te laten zien wat je geleerd hebt,
de trainers tekenen op een certificaat af wat je hebt geleerd
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Voor wie:
Het kamp is bedoeld voor alle kinderen tussen de 8 en 16
jaar. De enige voorwaarde is dat je een zwemdiploma hebt.
Op het water draag je overigens altijd een zwemvest of een
pak met drijfvermogen.
Of je nog nooit op het water gestaan hebt of een keer op
onze Open Dag bent geweest of misschien ben je lid bij een
andere vereniging, het maakt niks uit er wordt op elk niveau
les gegeven.
Waar:
Waterskivereniging ‘Maurik’ is in 1984 opgericht en
gevestigd in het recreatiegebied ‘Eiland van Maurik’.
De vereniging beschikt over een prachtige accommodatie met een terras met uitzicht over
het recreatiegebied. Volgens kenners
één van de mooiste waterskilocaties
van Nederland. Tijdens het kamp
overnacht je op het terrein in je eigen
tent. Ontbijten, lunchen en avondeten
doen we in de feesttent of bij heel
slecht weer binnen in het clubhuis.
Douchen kan in ons prachtige nieuwe
sanitair gebouw.

Wanneer:
Het kamp vindt dit jaar plaats in het tweede weekend van de zomervakantie (regio midden).
Dit zijn de volgende data: 23, 24, 25 en 26 juli.
We starten vrijdag 23 juli om 19.00 uur. Vanaf 17.00 uur mag je je tent komen opzetten.
Wij zorgen voor soep en brood (voor kinderen en ouders), we maken kennis met elkaar en
dan lekker slapen, want zaterdagochtend starten we namelijk vroeg (zie het dagschema)!
Maandag om 18.00 uur zijn de kinderen klaar en mogen de papa’s en mama’s jullie komen
halen.
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Organisatie
De algemene organisatie is in handen van Lieselotte van Raak en Denise Hof.
Bootdrivers
De boten moeten natuurlijk bestuurd worden, hiervoor hebben we onze bootdrivers hard
nodig.
Sjoerd van Raak
(Blootvoet/Klassiek)
Theobert Smit
(Blootvoet / klassiek)
Frank van Peer
(Klassiek)
Mitch van Daalen
(Wakeboard)
Wendy Nieuwenhuis (Klassiek)

Trainers
Naast bootdrivers zullen er trainers aanwezig zijn in elke boot. De trainers kunnen op elk
niveau lesgeven.
Juust van Raak
Gunther van Calster
Santine van Bunnik
Kimberly Smit
Tim van Jaarsveld
Isabel Haakman

(Blootvoet/Klassiek)
(Blootvoet e.a.)
(Wakeboard)
(Blootvoet e.a.)
(Blootvoet e.a.)
(Klassiek)
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Hand & span diensten
Naast deze belangrijke mensen moet er natuurlijk gekookt worden en zijn er allerlei handen spandiensten te verrichten. Ook wordt er spel en sport georganiseerd.

Koks:
Denise Hof &
Mandy Smit
Steigerwacht:
Tessa van IJsselmuiden
Spel en Sport:
Sam Schoemaker &
Kasper Derks

Maximaal aantal deelnemers
Het streven is dat er maximaal 6 kinderen per boot worden ingedeeld.
We zetten maximaal 5 boten in, dit in verband met de ruimte op het water.
Dus maximaal 6 x 5 = 30 deelnemers, wacht niet te lang met inschrijven.
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Skibeurten
Het minimaal aantal skibeurten op zaterdag en op zondag is 3. Wanneer er ruimte voor een
4e skibeurt is, dan kun je daarvoor kiezen. Je kunt één skibeurt gebruiken om een andere
discipline te doen of te funnen.

Voor het blootvoeten en klassiek schansspringen moet je je inschrijven op de lijst die tijdens
het ontbijt en avondeten wordt bijgehouden. Hiervoor willen we een goede planning
maken in verband met beschikbaarheid van het water.
Heb je je vooraf ingeschreven voor de discipline blootvoeten, dan is er ’s ochtends
gelegenheid tot skiën om 7.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur. Dit betekent dat je twee
skibeurten kunt hebben in je eigen discipline. De andere één of twee beurten kun je
inzetten voor funnen of een andere discipline.
LET OP: we hebben de weers- en wateromstandigheden niet in de hand, we bieden dus
geen garantie voor het blootvoeten en schansspringen.
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Wat neem je mee?
Materiaal
Wanneer je in het bezit bent van eigen materiaal wordt het aangeraden dit mee te nemen.
Je kunt het materiaal in onze afsluitbare container opbergen tijdens het kamp.
Heb je geen eigen materiaal dan kun je een wetsuit en materiaal lenen bij WSV Maurik.

Kleding etc.
TIP: merk je eigen spullen
 Theedoek
 Voldoende droge en warme kleding
 Pyjama
 Kleren bonte avond!!
 Handdoek (minimaal 2x)
 Slaapzak, kussen, luchtbed/matje
 Eigen tent of gedeeld
 Zwembroek/bikini/badpak!
 Slippers
 Waterschoenen/schoenen die nat
mogen worden
 Wasknijpers
 Zonnebrand en aftersun
 Pet/zonnebril
 Zakgeld (maar niet te veel!)
 Snoep/Chips
(maar niet te veel je krijgt ook genoeg
op het kamp!)
 Mobieltje op eigen risico!
 Zaklamp
 Knuffel
Wat laat je thuis:
 Ochtendhumeur
 Waardevolle sieraden
 Eigen muziek, wij zorgen voor muziek

