
 

 
 

 
 

 

Mechelse Waterski Klub 

Nieuwsbrief – Nr.16 – Juni 2014 

 

Beste clubleden, 

Het is bijna een jaar geleden sinds ik de laatste keer in de pen gekropen ben om jullie op de hoogte te 

houden van wat er reilt en zeilt. Op de één of de andere manier is er gedurende de laatste 11 maanden 

telkens weer iets dringend op de tafel gekomen, waardoor het schrijven van de volgende nieuwsbrief 

steeds weer wat lager in het To-Do lijstje terechtkwam. 

We hebben met het bestuur inderdaad een druk en turbulent jaar achter de rug, een toestand die 

ongeacht de spectaculaire vorderingen nog wel een aantal maanden zal aanslepen. Maar, het doet 

me wel plezier jullie te kunnen berichten dat één en ander het afgelopen jaar afgerond is waardoor 

de verhuis naar onze nieuwe infrastructuur stilaan zichtbare vorm begint te krijgen. In het hoofdstuk 

over het Sigma Project gaan we daar uitvoerig op in. 

Feit blijft dat ongeacht de aanzienlijke belasting van onze bestuurders en medewerkers in het Sigma 

Project, het dagelijks beheer van onze club ook nog steeds verder gevoerd moet worden. Met de 

zomer die nu aan de voordeur aanklopt, is het dan ook goed om eerst nog eens een aantal zaken over 

organisatie en inschrijvingen in de verf te zetten. 

Organisatie en inschrijvingen 

Titularissen 

Het doet ons plezier jullie te kunnen aankondigen dat wij dit jaar opnieuw vier nieuwe boottitularissen 

verwelkomd hebben in onze vereniging. Gezien de beperking van 100 bootplaatsen kon dit uiteraard 

enkel omdat we afscheid genomen hebben van de volgende leden-titularissen: 

 Bruno De Groof 

 Patrick De Decker 

 Christian Michiels 

 Steve Joossens 

Wij danken deze oud-leden voor hun jarenlange lidmaatschap en wensen hen het beste voor de 

toekomst. De nieuw verwelkomde boottitularissen zijn: 

 Wim Wuyts – MW075 



 

 
 

 
 

 Erik De Hertogh – MW036 

 Philip De Keersmaeker – MW020 

 Andy Mens – MW002 

Wij verwelkomen deze nieuwe titularissen hartelijk en rekenen op jullie actieve medewerking om hen 

mee volledig in ons clubleven te integreren voor zover dit nog niet gebeurd zou zijn. 

En ja, het is weer zover, ik moet nog eens zeuren… Er waren dit jaar opnieuw een ongezond aantal 

boottitularissen niet in orde met één of meerdere van de inschrijvingsvoorwaarden op datum van 

1/3/2014. Afgezien van één titularis die een zeer grondige en menselijke reden had voor dit verzuim 

en zich daar ook zeer netjes voor verontschuldigd heeft, kunnen we enkel vaststellen dat de andere 

betreffende titularissen het blijkbaar niet zo nauw nemen met het respecteren van de clubregels. 

Dus moet ik het jammer genoeg nog eens onderstrepen. Het besturen van onze vereniging vraagt veel, 

heel veel tijd, inspanning en goede wil. Om daarbovenop elk jaar een aantal mensen achter hun veren 

te zitten is er echt te veel aan.  

Laat het dus nog eens gezegd zijn, op 1 maart van het inschrijvingsjaar moeten wij in het bezit zijn van 

het behoorlijk ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier voor boottitularis, moet het 

verzekeringsbewijs van uw vaartuig dat het gehele seizoen dekt afgeleverd zijn of melding dat u op 

dat moment niet over een boot beschikt en moet de betaling van de infrastructuurbijdrage voor de 

steigerplaats EN het lidgeld van de titularis op onze rekening ontvangen zijn.  

Gezien de uitnodigingen voor inschrijving einde december verstuurd worden heb je ruim twee 

maanden om alles in orde te brengen. Wacht dus niet tot het laatste moment om de documenten in 

te dienen en de betalingen te verrichten. 

Wij zien geen enkele andere mogelijkheid dan vanaf het seizoen 2015 deze regels onverbiddelijk toe 

te passen. Met andere woorden, elke titularis die op 1/3 van het inschrijvingsjaar niet in orde is met 

alle inschrijvingsvoorwaarden is automatisch ontslagnemend en verliest dus zijn of haar bootplaats! 

Genodigden 

Zoals vorig jaar aangekondigd gaan wij in de toekomst, vermoedelijk vanaf volgend jaar, een bijdrage 

aanrekenen voor actieve genodigden (Genodigden die ook daadwerkelijk skiën). Voor genodigden die 

aan de waterkant komen voor een natje en een droogje en/of die eens willen meevaren met de boot 

geldt deze bijdrage niet. Omwille van technische redenen wordt de bedoelde bijdrage dit seizoen 2014 

nog niet aangerekend. 

Wat echter voor elke genodigde wel vereist is, is een inschrijving in het systeem omwille van 

clubstatistiek en rapportering aan WSV en BLOSO, hetzij via de inschrijvingsconsole in de taverne op 



 

 
 

 
 

de dag van de uitnodiging zelf of via het nieuw gecreëerde inschrijvingsformulier op onze website 

onder de rubriek Inschrijvingen-Genodigden. Het online formulier, waarvan hieronder een voorbeeld 

getoond wordt, kan ook gebruikt worden om genodigden desgewenst op voorhand in te schrijven als 

je een feestje of een initiatie organiseert. 

 



 

 
 

 
 

Gedurende de afgelopen weken hebben wij problemen ervaren met de inschrijvingsconsole in de 

taverne omwille van structurele aanpassingen in het beheerssysteem. Dit euvel is inmiddels 

verholpen, zodat vanaf vandaag beide inschrijvingsmogelijkheden, de console en het online formulier, 

volledig operationeel zijn. Graag opnieuw de actieve medewerking van alle titularissen en leden om 

er mee op toe te zien dat genodigden netjes ingeschreven worden. 

Ook de inschrijving van nieuwe leden (Jeugdlid, Skiënd Lid of Niet Skiënd Lid) kan zowel vanop de 

inschrijvingsconsole, als via de website uitgevoerd worden. De aanvraag wordt dan door ons 

eerstdaags behandeld, waarna het aspirant lid een uitnodiging tot betaling met gestructureerde 

mededeling krijgt. Wij vragen u om waar mogelijk betalingen zonder gestructureerde mededeling te 

vermijden omdat dit enkel extra manueel werk in het beheer veroorzaakt. 

Programma 2014 

Tijdens het winterseizoen hebben ook de leden van de Sportraad niet stilgezeten. Dankzij hun 

inspanningen hebben we voor dit jaar weer een mooi programma van evenementen: 

 Zaterdag 17/5 (14.00 tot 18.00 uur) – Watersportdag 

 Zaterdag 28/6 (Hele dag) – Rookie Tour Wakeboard wedstrijd 

 Zaterdag 28/6 (Hele dag) – Jobe Fun Tour Klassieke wedstrijd 

 Maandag 30/6 tot en met vrijdag 4/7 – MWK Waterskikamp 

 Vrijdag 4/7 (Vanaf 14.00 uur) – Brevettendag 

 Vrijdag 4/7 – Boomwedstrijd blootvoetskiën 

 Maandag 14/7 tot en met vrijdag 18/7 – Bloso waterskikamp (10 tot 14 jaar) 

 Maandag 21/7 tot en met vrijdag 25/7 – Bloso waterskikamp (10 tot 14 jaar) 

 Dinsdag 22/7 tot en met donderdag 24/7 – Training voor topskiërs met trainer Kate 

Adriaensen. 

 Maandag 28/7 tot en met vrijdag 1/8 – Bloso waterskikamp (13 tot 16 jaar) 

 Maandag 4/8 tot en met vrijdag 8/8 – Bloso waterskikamp voor gevorderden (10 tot 14 jaar) 

 Zondag 10/8 – Zot Clubkampioenschap met afsluitend een lekkere BBQ. 

 Maandag 11/8 tot en met vrijdag 15/8 – Bloso waterskikamp (10 tot 14 jaar) 

 Vrijdag 5/9 (Vanaf 18.00 uur) – Senior Slalom Special 

 Zaterdag 6/9 tot en met zondag 7/9 (Hele dag) – MWK Cup 

 Zaterdag 13/9 – Gazonfeest, afscheid van onze huidige infrastructuur 

 Zaterdag 30/11 – Afscheid van onze Battenbroekhoeve 

 Trainingen klassiek in de wedstrijdzone op zaterdagen van 9.00 tot 14.00 uur op de volgende 

data: 19/4 – 26/4 – 3/5 – 17/5 – 24/5 – 2/8 – 9/8 – 13/9 – 20/9 – 27/9 – 4/10 en 11/10 



 

 
 

 
 

Iedereen is uiteraard warm uitgenodigd op alle wedstrijden, op de laatste dag van het MWK 

Waterskikamp en in het bijzonder op de volgende activiteiten die dit jaar kaderen in het afscheid van 

onze infrastructuur waarmee we gedurende 43 jaar actief zijn geweest als grootste waterskiclub van 

Vlaanderen: 

 Zot Clubkampioenschap op zondag 10/8.  

 Het gazonfeest op zaterdag 13/9 

 Het afscheid van de Battenbroekhoeve op Zaterdag 30/11 (Een spetterende House Burning 

Party, hopelijk niet al te letterlijk. We hebben wel een brandweerman in onze gelederen, 

maar toch… ) 

Wij rekenen op een massale opkomst van leden en ook genodigden om met deze activiteiten op een 

leuke en collectieve manier afscheid te nemen van onze ‘oude club’. Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugde! 

De komende weken worden deze bijzondere activiteiten nog meer in detail aangekondigd, waar nodig 

zal gezorgd worden voor specifieke inschrijvingsformulieren op onze website. Trouwens, de leden van 

de sportraad zijn ook actief bezig om de website van de club in een nieuw jasje te steken, waarbij in 

tegenstelling tot het verleden regelmatiger updates zullen uitgevoerd worden om gelijke tred te 

houden met de ontwikkelingen van de vereniging en onze organisaties. 

Vaarreglement 

We weten allemaal hoe het op het water er aan toe gaat als het druk is op een zonovergoten weekend, 

een ongeluk kan dan snel gebeurd zijn en het verleden heeft ons geleerd dat de gevolgen nooit 

teruggedraaid kunnen worden… 

Tijdens de winterperiode hebben de leden van de sportraad daarom de koppen bij mekaar gestoken 

en een kleurig document afgeleverd waarin, zoals je hieronder kan zien, de regels voor veiligheid op 

het water nog eens netjes en heel visueel uiteengezet zijn.  

 

 

MWK – Veiligheid op het water 

 Opletten 

Kijk vooruit en gebruik de spiegel om de skiër in het oog te houden. Een waterski boot moet dus een 

voldoende grote achteruitkijkspiegel hebben. Je moet steeds een co-piloot in de boot hebben, zodat 

de piloot zich kan concentreren op het varen en de skiër kan communiceren met de co-piloot. 



 

 
 

 
 

 

 Vaarkoers 

Houdt zoveel mogelijk een rechte koers aan. Ook bij het gebruik van een band (funtube) moet men 

een zo recht mogelijke koers aanhouden, het is enigszins leuker om een beetje te slalommen, maar 

beperk dit. Het is zeker niet toegelaten om tegen hoge snelheid rond de eigen as te draaien en de 

band te katapulteren. Ook vanachter op het meer kleine rondjes maken met een band is niet 

toegelaten. Dit zorgt voor golven en verhindert andere boten om het hele meer te gebruiken. 

 

 Vaarrichting 

Het is steeds verplicht om met de vaarrichting mee te varen. Deze gaat tegen de wijzers van de klok 

in. 

 
 Vaarbewijs 

Iedereen die een boot bestuurt moet een vaarbewijs hebben. Om in de wedstrijdzone te mogen 

varen, dient de bestuurder een vaartest af te leggen bij de daarvoor aangewezen leden van de 

sportraad.  

 

 Vaarwater 

Als er een boot voor uw boot vaart, vaar dan in de mate van het mogelijke niet in zijn vaarwater. Als 

er veel boten op het water zijn en er geen andere mogelijkheid is, houdt dan zeker voldoende 

afstand. In elkaars vaarwater varen geeft een zeer verontrustend gevoel aan de boot (en zeker aan 

de skiër) voor u, want de bestuurder of skiër voor u kan niet weten of u hem/haar gezien heeft. 

 

 Communicatie 

Er moet een goede communicatie zijn tussen skiër en piloot, beide moeten op de hoogte zijn van de 

signalen die men gebruikt in het waterskiën. Deze signalen zijn zelfs min of meer internationaal 

overeengekomen. 

 



 

 
 

 
 

 

Figuur 1: Stop (arm en hand 

omhoog, vingers gespreid) 

 

Figuur 2: Snelheid verhogen 

(arm voorwaarts strekken, duim 

omhoog en op en neer bewegen) 

 

Figuur 3: Snelheid verlagen 

(arm voorwaarts strekken, duim 

omlaag en op en neer bewegen) 

 

Figuur 4: Snelheid OK (OK-

teken maken door de “O” te 

vormen met duim en wijsvinger) 

 

Figuur 5: Van koers veranderen 

naar rechts (gebogen arm naar 

rechts bewegen; handpalm 

verticaal) 

 

Figuur 6: Van koers veranderen 

naar links (gebogen arm naar 

links bewegen; handpalm 

verticaal) 



 

 
 

 
 

 

Figuur 7: Nog een toerke 
(wijsvinger omhoog steken en een 
cirkelbeweging maken) 

 

Figuur 8: Terug naar de kant (met 
de hand op het hoofd tikken) 

 

Figuur 9: noodstop (snijbeweging 
met de hand over de keel; de piloot 
stopt onmiddellijk en zet de motor af) 

    

Figuur 10: Val en alles is OK  

(Beide handen boven het hoofd in elkaar steker of één arm gestrekt omhoog steken) 

 

 Skiër oppikken 

Als de piloot merkt dat zijn skiër gevallen is, dan moet hij zijn snelheid terug nemen tot op de 

traagloop (“ralenti”), de boot draaien op de traagloop snelheid en dus geen bocht maken tegen hoge 

snelheid( power-turns).  Als boot dan in de omgekeerde richting van het afgelegde parcours ligt kan 

hij licht accelereren om sneller bij de skiër te komen. De skiër moet men steeds benaderen langs 

stuurboord en de motorkoppeling in neutraal houden wanneer men de skiër voorbijvaart. 

Vervolgens voert men dan op zeer lage snelheid een “S”-beweging uit achter de skiër, zodat deze 

makkelijk aan het touw kan. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

Als men een skiër oppikt uit het water en deze komt in de boot en dit altijd via de plank, dan zet men 

steeds de motor uit. 

 
 Skiër afgooien 

Als men een skiër afgooit, dan moet men buiten de witte boeien lijn blijven, zodat het onmogelijk is 

voor een skiër om tegen de steiger te skiën. Het beste is ook om te vertragen, zodat de skiër niet 

versnelt en de steiger dus niet kan raken. 

 

Figuur 11: Stoppen (op een meer) - met de skiër 

naar de steiger varen 

 

 

 

 

Figuur 12: Stoppen (op een kanaal) - met de skiër naar de 

steiger varen 

 Snelheid 



 

 
 

 
 

Om te waterskiën zijn geen grote snelheden vereist, snelheid voor beginnelingen hang af van het 

gewicht. Voor volwassen personen ligt dat tussen 30 en 35 km/u en bij kinderen kan 20 à 25 km/u al 

volstaan. 

 Skiër op de plank 

Als een skiër zich rechtstaand op de plank bevindt dan vaart men NOOIT achteruit en best ook niet 

vooruit. Men kan in traagloop(“ralenti”) vooruit varen als men de skiër op tijd verwittigt en hij/zij 

zich op de bootrand neerzet. 

 

 Afstand houden bij voorbij varen. 

De skiër kan bijna de volledige lengte van het touw gebruiken om links en rechts uit te zwaaien. De 

piloot moet dus rekening houden met deze afstand als hij hindernissen (andere boten) voorbijvaart. 

Piloot is verantwoordelijk als de skiër ergens tegenaan botst. 

 

 Aanleggen/parkeren 

Bij het aanleggen aan de steiger mag niemand zich in het water bevinden rondom de steiger. Laat de 

skiërs eerst het water verlaten voor je aanlegt. 

 

 Wedstrijdzone 

Bij het binnen- en buitenvaren van de wedstrijdzone vaart de bestuurder steeds in traagloop 

(“ralenti”). Zo kan men tijdig reageren als er boten afkomen op het grote meer (zij hebben voorrang) 

en worden tevens ook golven in de wedstrijdzone vermeden. De bestuurder moet een vaartest 

afgelegd hebben. 

 

 Slider 

De slider mag enkel gebruikt worden met toelating van de daarvoor aangewezen leden van de 

sportraad. Het is uiteraard verplicht om te allen tijden een helm te dragen. 

 

Wij doen een beroep op al onze leden om deze regels en tips nauwgezet toe te passen zodat de 

veiligheid van onze leden en bezoekers te allen tijde gewaarborgd blijft. 

Het Sigma project 

Het is eindelijk en definitief zover! Wij verblijven dit jaar voor het laatste seizoen op onze huidige 

locatie. Het Sigma project is volledig op kruissnelheid, zowel aan de kant van Waterwegen & Zeekanaal 

als voor de Mechelse Waterski Klub: 

 De onteigeningsvergoeding is in september 2013 uitbetaald aan de MWK en in afwachting van 

de bouwwerken op een termijnrekening geplaatst om het rendement te maximaliseren. 



 

 
 

 
 

 Op 19/12/2013 werd de definitieve concessieovereenkomst met W&Z unaniem goedgekeurd 

door de Raad van Bestuur en ondertekend door de Voorzitter en de Vice-Voorzitter van onze 

vereniging. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 48 jaar en kan door middel van een 

aangetekend schrijven, 6 maanden voor afloop, verlengd worden voor een nieuwe op dat 

moment te bepalen termijn. Deze concessieovereenkomst zorgt ervoor dat de volgende 

generaties van MWK leden verzekerd zijn van een ongestoord en exclusief gebruiksrecht van 

de waterplas en de aanpalende infrastructuur. 

 De bouwwerken voor onze nieuwe infrastructuur zoals de steigers, ligweide, slipway en 

afsluitingen zijn nu al een aantal maanden aan de gang. De prefabricatie van de steigers in de 

fabriek in de UK is bijna ten einde en de plaatsing zal vermoedelijk nog voor het bouwverlof 

een aanvang nemen. Wij verwachten dat tegen einde augustus, medio september de 

oplevering van de infrastructuur kan gebeuren. 

 Op 7 november 2013 heeft de Raad van Bestuur van MWK, na een grondige analyse van de 

business plannen van beide overblijvende kandidaat uitbaters, beslist om de toekomstige 

uitbating toe te vertrouwen aan Brouwerij Corsendonck in samenwerking met Capriani BVBA.  

 Na een aanbesteding met zeven potentiële aannemers heeft de RVB op 16/5/2014 de bouw 

van ons nieuw clubgebouw met taverne toevertrouwd aan de bouwonderneming Verelst nv. 

De werken zijn deze week gestart en de planning houdt rekening met een wind en waterdichte 

toestand tegen einde van dit jaar en een volledige afwerking van het gebouw (Inclusief 

inrichting door de uitbater) in april 2015. 

 Vanaf januari 2015 wordt onze huidige infrastructuur afgebroken door de aannemers van 

W&Z om vervolgens de dijkwerken verder te kunnen voltooien. 

In de nabije toekomst zal onze nieuwe taverne dus een Italiaans tintje hebben met een uitstekende 

kaart, lekkere wijnen en bieren en regelmatig vernieuwde suggesties. Voor diegenen onder jullie die 

een voorproefje willen van wat wij voorgeschoteld zullen krijgen bevelen wij een bezoekje aan de 

bestaande zaken van Capriani in Edegem of Turnhout warm aan.  

Het mag gezegd worden dat in het investeringsbudget van de nieuwe uitbater kosten noch moeite 

gespaard zijn om ons nieuwe gebouw op een fraaie en duurzame manier in te richten zodat wij zonder 

schroom met dit juweeltje de waterskisport en de Mechelse Waterski Klub opnieuw op de kaart 

kunnen zetten voor de komende decennia. 

In ons nieuwe gebouw zijn de commerciële en de clubgebonden ruimten duidelijk gescheiden en 

afzonderlijk bereikbaar. Met andere woorden, zelfs indien de taverne (nog) niet open is, zal de 

clubinfrastructuur te allen tijde beschikbaar zijn voor onze leden. 



 

 
 

 
 

De plannen van onze nieuwe haven, clubgebouw en randinfrastructuur zijn op aanvraag steeds te 

bekijken bij onze bestuursleden. In tussentijd geven wij hieronder al een visueel beeld van de 

inrichting van ons nieuw gebouw. 

 

Straatniveau (Blarenberglaan) 



 

 
 

 
 

 

Dijkniveau 

Gezien de bouw- en installatiewerken nu echt gestart zijn zullen wij jullie in de loop van de komende 

maanden door middel van email nieuwsberichten regelmatig op de hoogte houden van de 

verschillende stappen van de werken. Bijvoorbeeld, wanneer de aanleg van de steigers aanvangt, een 

fase waarvoor we waarschijnlijk ter hoogte van de zuidkant van de waterplas tijdelijk bijzondere 

veiligheidsmaatregelen zullen moeten treffen. 



 

 
 

 
 

In tussentijd zijn er bijvoorbeeld ter hoogte van de nieuwe slipway al een aantal boeien geplaatst om 

de ligging van de onderwaterconstructie aan te geven. Zorg er dus voor dat je tijdens het varen ver 

genoeg van deze boeien wegblijft. 

Tenslotte nogmaals een oproep om massaal deel te nemen aan de bijzondere evenementen dit jaar 

waarmee we afscheid nemen van onze oude club. En dan rest me enkel nog om ieder van jullie, in 

naam van de Raad van Bestuur, de Sportraad en het Sigma Team een fantastisch seizoen toe te 

wensen! 

 

Met sportieve groeten, 

 

Walter Haazen 

Mechelse Waterski Klub 

Voorzitter 

Raad van Bestuur 


