
wakeboard/waterski camps naar Poros 
Best leuk even winter. Je lichaam kan tot rust komen en je 
kunt eindelijk weer afspreken met je vrienden en familie die 
je de hele zomer niet hebt gezien, omdat je op het water zat.  
 
MAAR …. als je niet kan wachten tot het weer in Nederland 
weer goed genoeg is om op het water te staan, is dit de ide-
ale manier om je weer wat sneller naar je oude ski-
wakeboard conditie toe te werken. Zodat je dit seizoen kunt 
gaan knallen!! 
 
Heb je al zin in tzaziki, mousaka en Ouzo? 
 
 We hebben voor vijf weken camps georganiseerd in Grie-

kenland op een klein eilandje 
een uurtje varen van Athene. 
Hier gaan we met groepen 
van maximaal 15 personen 
naar toe. De camps duren van zaterdag tot zaterdag. Je vliegt 
vanuit Amsterdam of Brussel en landt op Athene. Met de bus 
en ferry kom je aan bij het eiland Poros. Hier word je opge-
haald door de skischool. Op zondag kan de groep kiezen uit 
de volgende activiteiten: scubadiven, dolfijnen kijken, varen 
op een piratenschip of een tocht over het eiland te voet of met 
scooters. 
Lekker op je ligstoel bij het zwembad met een cocktail in je 
hand is ook O.K.  
 

Op maandag gaan we beginnen. De skischool heeft zes goede 
boten waarvan er drie zijn verzwaard voor het wakeboarden en drie worden gebruikt voor het 
slalom- en barefootskiën. De baai is vrij groot en omringd met bergen, dus er is altijd goed 
skiwater. Van maandag tot en met vrijdag ski je 3 sessies per dag, van een half uur.  
Verder zijn er drie slalomparcoursen. Er wordt lesgegeven door Sotyres Kyprios (eigenaar), 
voormalig Europees Slalom Kampioen bij de senioren. Slalommers opgelet, dit is jullie kans 
om je niveau te verbeteren. De slalom en barefoot sessies worden opgesplitst in runs van 10 
minuten (9 runs per dag). Voor mensen die nog nooit gewakeboard of geskied hebben/ be-
ginners hebben we een speciaal trainingsconcept, zodat je aan het eind van de week be-
hoorlijk op je board/ski staat. Aan de gevorderde wakeboarders is ook gedacht, want er gaan 
een paar toppers uit België en Nederland mee, die jullie nieuwe trics kunnen leren.  
Tussen de sessies door zal er theorieles worden gegeven en videomateriaal worden beke-
ken.  Aan het eind van de dag is er de mogelijkheid om je spieren te ontspannen in het 
(gratis) zwembad en/ of sauna. De appartementen zijn geschikt voor twee personen. Deze 
zijn voorzien van koelkast, fornuis en douche en toilet. Ze liggen naast de skischool met uit-
zicht op de baai. Iedere ochtend wordt er een ontbijt geser-

veerd op een terras met uit-
zicht op de eerste bikkels die al 
in het water liggen. Naast het 
skiën zijn er nog zat andere 
leuke dingen te doen, want Po-
ros heeft een erg leuk stadje 
met volop terrasjes en restau-
rantjes (op loopafstand van de 
wakeboard-, en waterskispot). 

 



De weken die we gaan zijn: 
  3 – 10  april 
10 – 17 april 
17 – 24 april 
24 –   1 mei 
  1 –   8 mei 
 
Alle weken zal Jacco Jansen coachen en 
de reis begeleiden. Als gastcoach komt 
Olivier Delefortrie (coach van de Europees 
kampioen bij de junioren) 2 weken en 
Christophe Meersschaert (meervoudig Bel-
gisch en Pro-tour kampioen wakeboarden) 
1 week.   
 
De reis kost 675 Euro, dit is inclusief al je 
wakeboard / waterski / barefootsessies 
(1,5 uur per dag), logies en een Griekse 
avond (inclusief diner en al je drank). 
 
De reis is exclusief een vliegticket, je bus-
kaartje van het vliegveld naar de pont 
(2,80 Euro), je ticket voor de ferry naar Po-
ros (14 Euro), excursies en eten. Je kan al 
uiteten voor 7.50 Euro p.p. maar de super-
markt is ook op loopafstand.  

Je kunt je inschrijven bij: 
gajemeenaarporos@hotmail.com  
 
Voor meer informatie kun je 
ook bellen naar Zembla Ski & 
Wakeboardcenter -  
Jacco Jansen: 06 – 29594852 

 

De prijs van de vliegtickets staat nog niet vast maar dit wordt waarschijnlijk rond de 200 Eu-
ro (onder voorbehoud) en worden uitsluitend door Zembla Ski & Wakeboard Center geboekt 
(i.v.m. gezamelijk reizen). 

www.zeelandcamping.nl/paardekreek www.neilpryde.nl www.malibuboats.com www.reisburorosa.nl www.denbol.nl 


