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Beste klubleden,
Na een fantastisch voorjaar met een record aantal zonnige dagen is de zomer opnieuw in aantocht.
Tijd dus om nog eens een aantal zaken op te frissen en onder jullie aandacht te brengen.
40 Jaar MWK
De officiële opening van het seizoen op 23 april was een toffe bedoening,
met een drankje, een hapje en spetterende sfeermuziek van Jan
Vandermeerschen, alias 'Janneke Lawijt' . Het was ook fijn om te zien dat
verschillende mensen die doorgaans niet op zulke bijeenkomsten komen
toch aanwezig waren.
Het geheel was netjes aangekleed met een demo stand van het
allernieuwste op waterski en wakeboard materiaal en een
indrukwekkende demonstratie van het Mastercraft Wakers team.
Kortom, dank zij de inspanningen van onze sportraad een geslaagde
namiddag!
Nochtans hadden wij, met een bestand van nagenoeg 800 leden gerekend op een rijkere opkomst
(Jaja, af en toe moet ik toch nog eens kunnen klagen...). Om de historische clubsfeer van vroeger
terug te krijgen hebben we jullie deelname aan de feestactiviteiten broodnodig, dus wees er zeker
bij de volgende keer!
Op zaterdag 2 Juli hebben we onze twee volgende feestactiviteiten gecombineerd. In de namiddag
vanaf 14.00 openen wij de inschrijvingen voor het traditionele 'Zotte Clubkampioenschap', dat van
start gaat omstreeks 15.00 uur. Met het daverende succes van vorig jaar in gedachten, willen we
deze keer nog een tandje bijzetten. Dit jaar gaan we het Zotte Clubkampioenschap opzetten in het
kader van de teamgeest, dus, in plaats van individuele proeven gaan we in teams van 3 of 4 mensen
trachten de beste prestaties neer te zetten op een uitdagend parcours. Zoals gebruikelijk zijn er
uiteraard ook verdienstelijke vermeldingen voor diegenen die uitblinken met hun outfit, hoe gekker
hoe liever!
Hou er rekening mee dat we dit jaar vanaf 14.00 to het einde van de Zotte Clubkampioenschappen
omstreeks 18.00 de rode vlag hijsen. Dit wil zeggen dat varen en skiën tijdens deze periode
verboden is, met uitzondering van onze clubactiviteit. Een reden te meer dus om aan het

kampioenschap deel te nemen, of gewoon één (of een paar...) drankje(s) op kosten van de club te
komen nuttigen en te supporteren.
Tegen 19.00 hebben we dan een lekkere BBQ voor jullie klaar, een festijn waaraan je voor een kleine
bijdrage kan deelnemen. En dan... nadat we allemaal een goede 'fond' gelegd hebben, kan je rustig
'chillen' aan de waterkant in onze Sunset Cocktail Lounge, waarvoor we een voldoende grote tent
voorzien hebben. Iedereen is uitgenodigd, je kan dus gerust familie en vrienden mee uitnodigen om
deze onvergetelijke avond mee op te luisteren, en als het weer en het aantal deelnemers een beetje
meezit kunnen we der nog altijd een heuse party van maken.
Om de totale kostenbalans van deze clubfeestdag toch een beetje binnen de perken te houden
worden er voor de Sunset Cocktail Lounge drankbonnetjes aan democratische prijzen verkocht. De
komende dagen krijg je nog per email een afzonderlijke uitnodiging met meer details. Wij rekenen
op een massale opkomst voor deze spetterende dag. Ik kijk al uit naar je aanwezigheid!
Tot slot nog vermelden dat wij al druk in de weer zijn om onze feestjaarafsluiting op zaterdag 22
Oktober op te tuigen, dit is trouwens een datum die je nu echt al moet blokkeren in je agenda! Dit
evenement wordt een spetterende cocktailparty met life muziek, walking diner met (vooral veel...)
heerlijke hapjes vanaf 21.00 uur, aangevuld met midnight snacks in de latere uurtjes. De
bovenverdieping van de taverne wordt als lounge en champagnebar ingericht, beneden een open
dansvloer, cocktailtafeltjes en de muziekband.
Voorinschrijving is voor deze avond echt wel noodzakelijk, kwestie van één en ander behoorlijk te
kunnen plannen en voorbereiden. Wij mikken op een recordaantal deelnemers, waarbij vrienden en
familie van clubleden ook uitgenodigd zijn. Deelnameprijs voor dit festijn bedraagt 25 Euro voor leden
en 50 Euro voor niet leden. In geval onze deelnameverwachtingen ingevuld worden (en daar gaan we
van uit, hehe...) wordt de taverne uitgebreid met een tent met verwarming en een afzonderlijke bar.
Een dringende oproep dus voor alle clubleden om zaterdag 22/10/2011 te reserveren en erbij te zijn.
Denk er aan dat dit waarschijnlijk de laatste keer is dat we in onze huidige infrastructuur een groot
feest kunnen organiseren, dit historische evenement mag je dus niet missen. Meer details en
(herhaalde) uitnodigingen worden tijdens de zomerperiode nog verstuurd.
Skikamp 2011
Het zomer jeugdkamp 2011, van 4 tot en met 8 Juli, belooft opnieuw een hit te worden, met op
datum van vandaag reeds 26 inschrijvingen, we verwachten ons dus weeral aan een toffe week!
Onder leiding van onze zorgvuldig geselecteerde en gemotiveerde trainers en piloten leren de
kinderen op een leuke manier (beter) waterskiën. En op vrijdag 8/7 in de namiddag zijn alle ouders,
grootouders en enthousiaste supporters warm uitgenodigd om de spetterende waterskishow van

jullie kinderen te komen bekijken. De mama's, papa's en grootouders die graag een dagje (of meer)
de handen uit de mouwen willen steken om aan de oever een oogje in het zeil te houden en de orde
te bewaren zijn meer dan welkom. Graag hiervoor een seintje aan Yves De Mey op yves@mwk.be of
zijn mobieltje 0475/91.91.04
In geval je kinderen of hun eventuele vriendjes nog willen deelnemen wordt het nu echt wel tijd,
gezien we op vrijdag 24/6 de inschrijvingen afsluiten. In dat geval snel naar www.mwk.be om te
registreren! Voor diegenen onder jullie die nog niet betaald hebben, dit graag zo snel mogelijk
regelen met een overschrijving naar de rekening van MWK op het nummer KBC BE96 7330 2624
5705. Alternatief kan je nog op maandag 4/7 's ochtends de bijdrage cash voldoen.
MWK Rookie Tour
Aansluitend op het skikamp organiseren we op 9 Juli van 10.00 tot
17.00 de MWK Rookie Tour. Alle wakers zijn op deze wedstrijd
warm uitgenodigd en voor de supporters hebben we aan de
waterkant in onze tent uiteraard de nodige drankjes ter
beschikking, toch?
Vermits deze wedstrijd doorgaat op het recreatiegedeelte van het
meer is op deze dag vaarverbod van kracht, de competitiezone
blijft wel open. Niet verbaasd zijn dus dat de rode vlag gehesen is,
het bootje voor één dag aan de kant laten, en een pintje komen
drinken in de tent!

Het Sigma project
De discussie tussen Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap Natuur en Bossen (ANB) is
nog steeds niet afgerond. Maar in tussentijd is de aanvraag van W&Z voor de bouwvergunning
ingediend en verwachten zij dit administratief rond te krijgen tegen september van dit jaar.
Tellen we daarbij een drietal maanden op voor de initiële aanbesteding van de werken, dan mogen
wij verwachten dat de werken in Battenbroek starten in januari van volgend jaar. Gedurende 2012
mikt de planning op de verplaatsing van randinfrastructuur, zoals bijvoorbeeld de
hoogspanningsmasten die momenteel in het traject van de nieuwe dijk staan, en de aanleg van de
dijk en het talud voor onze MWK infrastructuur aan de zuidkant (kant Bulo) van ons meer.
In 2013 wordt dan onze nieuwe steigers, ligweide, slipway en afsluiting van het terrein gebouwd
door W&Z. Tegelijkertijd zal MWK op het daarvoor bestemde talud de nieuwe taverne en
clubuitrustingen bouwen, zodat we tijdens de winter 2013-2014 kunnen verhuizen naar onze nieuwe
locatie.

Niettegenstaande we vanuit nostalgisch oogpunt het verdwijnen van onze huidige clubuitrusting
betreuren, moeten we tegelijkertijd toch voor ogen houden dat we in tegenstelling tot sommige
andere clubs het voortbestaan van onze vereniging verzekerd hebben! Bovendien zijn wij ervan
overtuigd dat de nieuwe locatie, met een moderne vlottende haven en een nieuw clubgebouw met
ruim overzicht over het meer een fantastische omgeving voor de komende decennia zal opleveren.
Vaarbewijs
Het is jullie allemaal ongetwijfeld bekend dat je als lid van MWK ingeschreven moet zijn en over een
erkend vaarbewijs moet beschikken om op onze plas te mogen varen, dit is een regel die al
verschillende jaren geleden in ons Vademecum opgenomen werd. Met de steeds sterker
georganiseerde wetgeving, gaan we vanaf 2012 er strenger op toezien dat iedereen die op ons
watervlak wil varen wel degelijk een stuurbrevet heeft. De door de overheid georganiseerde
examens voor het stuurbrevet gaan binnenkort uitgebreider en moeilijker worden, als je nog geen
stuurbrevet hebt doe je er dus goed aan om je nu nog in te schrijven voor het examen van 19
november 2011. Je vind hiervoor alle info op www.waterski.be
Het is bovendien nuttig om te weten dat er binnenkort een internationaal vaarbewijs in voege wordt
gebracht door het ministerie van verkeer, in navolging van een Europese richtlijn. Dit vaarbewijs zal
het 'ICC' of 'International Certificate of Competence' heten en gaat ongeveer 60,-Euro kosten. Dit
internationale bewijs, uitgevoerd met een pasfoto en geldig in gans Europa, zal je enkel kunnen
krijgen op basis van een geldig Belgisch stuurbrevet en zal levenslang geldig blijven. Het huidige
'Zwarte vaarcertificaat' dat tot nu toe dienst deed als vaarbewijs in het buitenland verdwijnt op
dat moment. Dus, zorg er voor dat je dit jaar je stuurbrevet binnenhaalt!
Organisatie & Inschrijvingen
Met het oog op de nieuwe infrastructuur die we begin 2014 verwachten in gebruik te nemen, gaan
we dit jaar de reglementen inzake afmetingen en gewichten van boten in een definitief jasje gieten.
In het kort komt dit erop neer dat we de afmetingen en gewichten van de op dit moment
ingeschreven boten in kaart zullen brengen en sluitende richtlijnen zullen uitvaardigen, met als
kernpunten:




Maximum afmetingen en gewichten voor boten op het recreatiegedeelte van ons meer,
omwille van veiligheidsoverwegingen en de beperking van afmetingen van onze nieuwe
steigers.
Bijkomende beperkingen voor toegang tot de competitiezone, op basis van de internationale
certificatie van boten voor klassieke wedstrijden.



Een absolute verplichting om vóór de aanschaf van een nieuwe (of tweedehands) boot, de
specificaties van het vaartuig te laten goedkeuren door de Raad van Bestuur. Zonder deze
goedkeuring zullen boten in de toekomst niet meer op ons watervlak toegelaten worden.

Voor de boten die momenteel buiten deze specificaties vallen, waarvan een overzicht gemaakt zal
worden met onze inventaris, zal tot einde 2013 een uitdoofbeleid gevoerd worden, vanaf begin 2014
nemen we dan onze nieuwe infrastructuur in gebruik met een zuivere lei.
Met deze nogmaals een oproep aan alle leden om, conform onze reglementen, geen gebruik te
maken van ballast tanks of extra gewichten in de boot. Wij wijzen iedereen erop dat we vanaf dit
seizoen, samen met de leden van de sportraad, nog strikter op de naleving van deze regel gaan
toezien. Een verwittigd man (of vrouw) is er twee waard zeg ik maar!
Tenslotte nog een woordje over de inschrijving van skiënde leden. Niettegenstaande wij trachten zo
veel mogelijk skiënde leden via email aan te schrijven om hun lidmaatschap te vernieuwen, is het
wel of niet ontvangen van een uitnodiging geen excuus om niet in orde te zijn! Wij rekenen op de
gezonde clubgeest van alle leden om spontaan hun inschrijving te vernieuwen door hun
identiteitskaart in de kaartlezer van de console te steken en de nodige bijkomende informatie te
verstrekken. Je kan desnoods ook zonder identiteitskaart manueel inloggen, maar dan heb je, als
beveiliging van je persoonlijke gegevens, wel je pincode nodig die op je inschrijvingsbevestiging van
vorig jaar vermeld staat. Kortom, het is dus eenvoudiger om gewoon met je ID kaart te registreren.
Na registratie, drukt het systeem een bevestiging af met je lidnummer, je pincode, het bedrag dat je
moet voldoen en het rekening nummer van de club. Je vind naast ons rekeningnummer KBC BE96
7330 2624 5705, ook alle andere informatie op onze website www.mwk.be
In tussentijd rest me nog enkel om jullie allemaal een fijne zomer en vakantie toe te wensen en nog
eens te benadrukken dat wij iedereen warm welkom heten op onze feestactiviteiten!
Met sportieve groeten,

Walter Haazen
Mechelse Waterski Klub
Raad van Bestuur

