
 

 
 

 
 

 

Mechelse Waterski Klub 

Nieuwsbrief – Nr.10 – Maart 2011 

 

Beste klubleden, 

Na een lange en strenge winter is ons seizoen inmiddels weeral van start gegaan. Ondanks het nog 

zeer koude water zijn er toch al enkele leden begonnen met skiën! De lijsttrekker voor dit jaar was 

William Wilford (alias den 'Bill') die als eerste op het water ging, je moet het toch maar doen! 

Inmiddels is het merendeel van de toegangspoortjes weeral hersteld van de schade die door de 

elementen tijdens de winter veroorzaakt werd. Voor een tweetal poortjes worden de komende 

weken nog de nodige wisselstukken gemonteerd en de toegangscode voor het nieuwe jaar is 

ingesteld. Vanaf het moment dat je betaling van je lidgeld geregistreerd is krijg je de nieuwe code 

per email toegestuurd. 

Inschrijvingen 2011 

Mijn collega's van de Raad van Bestuur en ikzelf beseffen dat we het afgelopen jaar nogal sterk 

gehamerd hebben op de correcte naleving van de inschrijvingsprocedures, in het bijzonder voor 

bootleden. 

Dat dit niet altijd sympathiek overkomt begrijpen we ook, maar... ondanks ons commitment om de 

zaken van de club als goede huisvaders te beheren zijn wij zelf ook liever bezig met onze 

sportbeoefening en een sporadisch pintje, dan met een continue administratie van de vereniging. 

Het doet me dan ook veel plezier om te melden dat we dit jaar het dossier inschrijvingen van de 

bootleden op 3 Maart op de plank hebben kunnen leggen, daar waar dit in het verleden nog wel 

eens bleef aanslepen tot het einde van het seizoen. 

Kortom, met deze onze dank aan alle bootleden om een tandje bij te zetten en hun inschrijving tijdig 

en correct af te werken, deze gang van zaken is uiteindelijk voor iedereen veel plezieriger. Als alle 

papieren uit de voeten zijn kan je immers zorgeloos gebruik maken van onze prachtige 

infrastructuur.  

Er zijn dit jaar slechts twee uittredende leden, namelijk Wilfried De Smet en Jan Lauwers, wij danken 

hen voor hun jarenlange lidmaatschap en wensen hen het allerbeste. De twee vrijgekomen plaatsen 

worden eerstdaags op basis van de wachtlijst toegekend. Aan de op dat moment bekende nieuwe 

leden alvast een hartelijk welkom in onze club. 



 

 
 

 
 

Nu dus enkel nog duimen voor een zonovergoten seizoen en veel vertier, en o ja, nogmaals een 

oproep aan alle bootleden om er nauwgezet op toe te zien dat alle bij hen aangesloten skiënde 

leden en genodigden de voorschriften inzake registratie en betaling van lidgelden correct naleven. 

Het doet ons ook bijzonder veel plezier om jullie te melden dat we op datum van 17/3 reeds 15 

inschrijvingen voor het zomer jeugdkamp noteerden, een evenement dat stilaan een 'klassieker' mag 

genoemd worden. Bij deze een oproep aan alle leden om, indien zij dit wensen, hun kinderen (en 

hun eventuele vriendjes) zo snel mogelijk in te schrijven.  

Dit stelt ons niet alleen in de mogelijkheid om de organisatievoorbereiding tijdig af te ronden, maar 

vermijdt ook dat je kind niet meer toegelaten kan worden als het maximum aantal inschrijvingen 

bereikt is. Snel inschrijven is dus de boodschap! 

40 Jaar MWK 

 
 

 

Mede door toedoen van de fantastisch leuke sfeer op onze 
nieuwjaarsreceptie van 21/1 en de zeer verzorgde catering van onze 
secretaris/uitbater Christian, hebben we nu de smaak voor ons feestjaar 
helemaal te pakken! 
 
Het spijt me echter jullie te moeten melden dat onze initieel aangestelde 
feestcoördinator Jan De Witte, omwille van gezondheidsproblemen, de 
komende weken en maanden slechts beperkt beschikbaar zal zijn voor de 
club.  

 

Gezien de planning, voorbereiding en uitvoering van onze feest en sportactiviteiten dit jaar extra 

belangrijk zijn, heeft de Raad van Bestuur tot nader order beslist om de coördinatie van de 

feestactiviteiten over te dragen aan Yves De Mey.  

Voor vragen en suggesties, of indien je een steentje wil bijdragen aan de praktische uitvoering van 

de activiteiten kan je contact nemen met Yves op yves@mwk.be  

De komende weken houden we jullie in meer detail op de hoogte van de planning en de vormgeving 

van alle geplande feestactiviteiten die je op de nieuwjaarskaart aangekondigd kreeg, maar in 

tussentijd willen we jullie toch al allemaal hartelijk uitnodigen voor onze officiële opening van het 

seizoen. 

Op Zaterdag 23 April openen wij ons seizoen aan de waterkant, vanaf omstreeks 16.00 met een tent 

(Je weet nooit he?), leuke muziek verzorgd door Jan Van Der Meersschen (Alias 'Janneke Lawijt') en 

hapjes en dranken, inclusief jenever om indien nodig op te warmen. Kortom, een gezellige manier 

om de aftrap van het seizoen te geven. 



 

 
 

 
 

Naast de leuke sfeer en de inwendige versterkingen zullen op deze dag een aantal leveranciers van 

waterskimateriaal en boten de nodige demonstraties verzorgen van het allernieuwste op 

waterskivlak en ook mogelijkheid geven tot testen van nieuwe boten. En tenslotte hebben wij van 

Mastercraft de toezegging gekregen dat zij hun 'Wakers' demoteam sturen om ons allemaal terug 

met de voetjes op de grond te zetten inzake onze wakeboard vaardigheden...  

Dit evenement wordt jullie door de club gratis aangeboden! Wel graag even een seintje ter 

bevestiging, met het aantal personen die willen deelnemen aan yves@mwk.be zodat wij de catering 

en infrastructuur kunnen afstemmen op het verwachte aantal deelnemers. 

De komende dagen krijg je nog per email een afzonderlijke uitnodiging met meer details. Met de 

fantastische zotte clubkampioenschappen van vorig jaar in gedachten rekenen wij op een massale 

opkomst voor deze openingsactiviteit. Ik kijk al uit naar je aanwezigheid! 

Het Sigma project 

De discussie tussen Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap Natuur en Bossen (ANB) 

waar we in de vorige nieuwsbrief gewag van maakten schijnt nu toch enige voortgang te maken. Een 

oplossing is dus in de maak en wordt de komende weken verwacht. 

In tussentijd hebben wij de draad van de projectbesprekingen met W&Z terug opgenomen en zorgen 

wij ervoor dat de definitieve ontwerpen en het programma van eisen voor de nieuwe site volledig 

aan onze behoeften voldoet. 

Organisatie 

Hoewel een aantal onder ons in de Raad van Bestuur nog steeds betiteld worden als 'de jonge 

mannen' zijn wij in werkelijkheid niet meer van de jongste. Met het oog op toekomstige continuïteit 

in het bestuur en de organisatie van de club hebben we dus behoefte aan verjonging. 

De afgelopen twee jaren hebben we in onze sportraad nieuw bloed gekregen, een groep jonge 

clubleden die actief en gemotiveerd meewerken aan de organisatie van onze sportactiviteiten onder 

leiding van Lieven Spoo en Yves De Mey. Het loont dan ook de moeite deze mensen en hun primaire 

verantwoordelijkheden eens voor te stellen: 

 Bob Brigou - Wedstrijden wakeboard 

 Elise Spoo - Wedstrijden klassiek 

 Sasha Hens - Trainingen klassiek 

 Steve Vehent - Trainingen wakeboard 

 Kenny Swinnen - Kampen wakeboard 

 Mike Adriaenssen - Festiviteiten 



 

 
 

 
 

Binnen een tweetal weken zal je op de website van de club www.mwk.be onder de rubriek 

'Contacteer Ons' - 'Sportraad' een informatiepagina vinden met foto's en contactgegevens van deze 

medewerkers. 

Het doet ons plezier om vast te stellen dat deze mensen naast hun verantwoordelijkheden in de 

sportraad eveneens duidelijk begaan zijn met de goede gang van zaken binnen de club, en dus ook 

met het bewaken van de veiligheid en het respect voor de reglementen. 

Op hun expliciete vraag heeft de Raad van Bestuur hen vanaf 2011 dan ook een officieel mandaat 

gegeven om mee te werken aan de planning en uitvoering van de feestactiviteiten en mee toe te 

zien op het respecteren van de reglementen binnen de club. 

Wij zijn ervan overtuigd dat zij deze bijkomende opdracht met dezelfde bedachtzaamheid en 

gezonde aanpak ter harte zullen nemen als de organisatie van de sportactiviteiten gedurende de 

laatste twee jaar. Wij menen dan ook dat wij van elk clublid kunnen vragen deze mensen met het 

nodige respect te behandelen. 

In tussentijd rest me nog enkel om jullie allemaal een fantastisch zonovergoten seizoen toe te 

wensen! 

Met sportieve groeten, 

 

Walter Haazen 

Mechelse Waterski Klub 

Raad van Bestuur 

 

 


