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Beste klubleden,
In tegenstelling tot het voorjaar hebben we maar een magere zomer gekregen met schaarse
zomerse dagen. Toch heeft dit de pret niet kunnen drukken!
40 Jaar MWK
Van de officiële opening van het seizoen op 23 April tot en met de zotte
klubkampioenschappen, de midsummer night party, de Rookie Tour
wedstrijd en de meest recente MWK Cup hebben we dit feestjaar op een
leuke en sportieve manier doorgebracht.
Ook op het vlak van jeugdwerking werden met het traditionele (en
weeral fantastisch geslaagde) skikamp en de trainingen voor
gevorderden hoge ogen gegooid in het nastreven van onze belangrijkste
doelstelling, het bevorderen van de waterskisport.
Dus, nu is het stilaan tijd om de apotheose van ons 40 jarig bestaan extra in de verf te zetten met
een heuse gala avond op Zaterdag 22 Oktober aanstaande.
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.
Aansluitend op het inkomsas aan het terras van de taverne voorzien wij een verwarmde tent met
ontvangst, vestiaire en een afzonderlijke ruimte voor diegenen onder jullie die op een droog en knus
plekje willen toegeven aan de drang naar een nicotineshot, of gewoon om een lekkere Havana te
degusteren met een lekker drankje... De 'dress code' voor deze avond is wat moeilijker te
omschrijven... Stadskledij is één manier, maar 'Casual Chique' klinkt me dunkt wat kleurrijker, dus
dames dit is een mooie gelegenheid om nog eens alles uit de kast te halen!
Op deze avond willen we ook een aantal mensen die zich jarenlang verdienstelijk gemaakt hebben
voor de MWK letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zetten, maar wees gerust, het merendeel van de
tijd gaan we besteden aan gezellig feesten, eten, drinken, dansen en lekker kletsen over de goede

oude of de tegenwoordige tijd. Kortom, een spetterende avond waarvoor je gewoon alle andere
sociale engagementen opzij MOET zetten.
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.
Reserveren kan je eenvoudig doen door een mailtje te sturen aan Jan@mwk.be met een cc'tje aan
Nadine@mwk.be en door het verschuldigde bedrag voor deelname over te maken op onze MWK
rekening 733-0262457-05 met vermelding van je naam en 'aantal leden / niet leden' die bij je
reservering horen.
Een dringende oproep dus aan alle clubleden om zaterdag 22/10/2011 in je agenda 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.
Een officiële uitnodiging ontvang je eerstdaags met de post, aangevuld met een herinnering per email
enkele dagen later. En ja, misschien houden we nog voldoende energie over om nog eens in de
telefoon te klimmen om jullie persoonlijk aan te sporen om voor dit fantastische evenement in te
schrijven.
Het Sigma project
De discussie tussen Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap Natuur en Bossen (ANB) is
nog steeds niet afgerond, ongelooflijk maar waar. Dit begint echt op een Vaudeville te lijken...
Uiteraard heeft W&Z, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project, niet stilgezeten en
zijn de volledig afgewerkte ontwerpen momenteel al bij de bevoegde instanties om een officiële
bouwtoelating te krijgen. Paradoxaal genoeg, stellen we echter vast dat de projectverantwoordelijke
pas met aanbesteding en uitvoering van de werken kan beginnen wanneer zij ook daadwerkelijk
beheerder van het domein zijn geworden. Onze oorspronkelijke planning om te verhuizen
gedurende de winter 2013-2014 zal dus hoogstwaarschijnlijk niet gehaald worden.
Afwachten dus, tot de hoge heren bij W&Z en ANB tot een overeenkomst zijn gekomen. Wij houden
jullie nauwgezet op de hoogte van elke nieuwe ontwikkeling.
Vaarbewijs
Het is zover, de uitreiking van het nieuwe internationale vaarbewijs of ICC (International Certificate
for operators of pleasure Craft) gaat eerstdaags van start. Zullen we dus maar meteen jullie eerste
vraag spontaan beantwoorden, 'Heb ik een ICC nodig?'





Het internationale vaarbewijs of ICC heb je niet nodig om met je waterskiboot op onze MWK
plas te varen. Voor ons is het voldoende als je het Algemene Belgische Stuurbrevet hebt dat
reeds sinds begin jaren '90 in voege is, en je uiteraard minimum 18 jaar oud bent. Hoewel...
we hebben er totaal geen idee van of, en hoe lang dit huidige stuurbrevet nog in voege zal
blijven bij onze Belgische overheid na de invoering van het ICC.
Het internationale vaarbewijs of ICC heb je in de nabije toekomst wel nodig als je met een
boot wil gaan varen op de meeste vakantiebestemmingen en zeker om kustwater te
bevaren. Nog even onderstrepen dat het huidige 'Zwarte vaarcertificaat' dat tot nu toe
dienst deed als vaarbewijs in het buitenland op korte termijn ongeldig zal worden.

Persoonlijk lijkt het me dat, indien je beschikt over een algemeen Belgisch Stuurbrevet (Of een ander
geldig brevet), het aangewezen is dat je zo snel mogelijk de procedure volgt om een ICC te
verkrijgen, tenzij je absoluut zeker bent dat je nooit ergens anders wil gaan varen. We kunnen
verwachten, zoals het zo vaak is met wet en regelgeving, dat het verkrijgen van een ICC in de
toekomst een stuk moeilijker en misschien zelfs duurder zal worden.
Tweede vraag, 'Hoe ga ik te werk om een ICC te bemachtigen?'








Voor alle duidelijkheid, je hoeft geen correspondentie te voeren met de MWK in verband
met het ICC. Onze vereniging heeft met dit project niets, maar dan ook niets te maken en
kan je er dus ook niet actief mee helpen.
De dossiers worden voorbereid door WSV vzw (Waterski Vlaanderen) en door hen aan de
bevoegde instanties doorgestuurd. Contactpersoon bij WSV is Marleen Dieltiens. Je kan haar
bereiken via email op marleen@waterski.be, per telefoon op het nummer 03/271.19.59, per
fax op het nummer 03/235.30.97 of via briefwisseling aan WSV vzw, Beatrijslaan 25 Bus 2 te
2050 Antwerpen.
De verschillende opties voor het ICC (Een beetje zoals de verschillende niveaus van het
Europese rijbewijs) zijn:
o (I) Voor het varen op binnenwateren
o (C) Voor het varen op kustwateren
o (M) Voor het varen met motorvaartuigen
o (S) Voor het varen met zeilvaartuigen
o Voorbeeld: Een ICC met opties ICMS is geldig voor binnen en kustwateren, zowel
voor motor als zeilvaartuigen.
Je kan een ICC verkrijgen op basis van je huidige vaarbewijs of brevet, zoals aangegeven op
onderstaande tabel. Heb je bijvoorbeeld een Algemeen Stuurbrevet en kan je de verklaring
op eer invullen en ondertekenen op het formulier dan kan je een volledig ICC ICMS
vaarbewijs krijgen.

ICC
Uw huidig vaarbrevet
I CM

S

Algemeen stuurbrevet X X X
Beperkt stuurbrevet

X

X

De optie zeilen (S) wordt verstrekt op basis van een

Brevet Yachtman

X X

verklaring op eer die je invult en ondertekent op

Brevet Yachtnavigator

X X

het officiële aanvraag formulier verkrijgbaar

Vaarbewijs A

X X X

Vaarbewijs B

X

Rijnpatent

X X X



X

op de website van WSV
http://www.waterski.be

De correcte procedure voor aanvraag van een ICC is als volgt:
o Via deze link of op de website van WSV kan je het ICC aanvraagformulier opvragen,
online invullen en vervolgens afdrukken. Vergeet niet alle toepasselijke selecties en
opties aan te kruisen.
o Na afdrukken onderteken je het formulier, voeg je een kopij bij van beide zijden van
je Belgische Identiteitskaart, een kopij van beide zijden van je huidige stuurbrevet en
een recente pasfoto met witte achtergrond van 35 op 45 mm.
o Betaal 60,- Euro aan Waterski Vlaanderen op het bankrekeningnummer IBAN: BE24
o

7380 1362 0438 BIC: KREDBEBB met vermelding van je naam, voornaam en 'ICC'
Stuur je complete dossier op naar WSV vzw, Beatrijslaan 25 Bus 2 te 2050
Antwerpen.

Geen al te moeilijke procedure dus en het kan je een hoop kopzorgen besparen als je in de toekomst
waar ook in het buitenland wil gaan spelevaren. Doen zeggen we dus!
Organisatie & Inschrijvingen
Traditiegetrouw sluiten we onze nieuwsbrief af met een ietwat zwaarder onderwerp, dit keer (of
opnieuw?) het respect voor de reglementen van onze vereniging. Jammer genoeg hebben we dit jaar

weer een aantal zeer ernstige inbreuken op onze regels moeten vaststellen. Situaties waarbij niet
regulier ingeschreven leden of minderjarigen met boten op ons watervlak varen, de veiligheidsregels
aan hun laars lappen, of mensen uitnodigen zonder hen vooraf in te schrijven zijn ernstige inbreuken
die met tijdelijke uitsluiting en bij herhaling zelf met definitieve uitsluiting van de betrokken
personen en het verantwoordelijke bootlid bestraft kunnen worden.
Wij hebben momenteel een wachtlijst van meer dan 50 kandidaat bootleden. In tegenstelling tot
wat sommigen denken, behandelen wij de kandidaten op deze wachtlijst met respect en willen wij
hen ook een eerlijke kans geven om op gezette tijd lid te worden van onze verenging. het stoot dan
ook tegen de borst dat sommige bootleden geen kwaad zien in het opzetten van structuren waarbij
boten en hun ligplaats onderhands verkocht, verhuurd of doorgegeven worden zonder dat de Raad
van Bestuur hiervoor een toestemming gegeven heeft of zelfs geïnformeerd werd.
Wij wijzen er nogmaals, ten treuren, op dat elk bootlid ontegensprekelijk verantwoordelijk is voor
wat er met hun vaartuig gebeurt op onze plas. Het is dan ook enkel fair om aan te geven dat wij
vanaf het seizoen 2012 nog strenger zullen toezien op deze praktijken en overtredingen op een
kordate manier zullen beteugelen. Een verwittigd man (of vrouw) is er twee waard!
Om het in KBC taal te zeggen 'Praten helpt!' (Ik hoop dat KBC hier geen patent op heeft...) In geval
van twijfel of onduidelijkheid, spreek ons gerust aan, wij zijn er voor u. In tussentijd rest me nog
enkel om jullie allemaal een fijne herfst toe te wensen en nog eens te benadrukken dat wij iedereen
warm welkom heten op onze gala avond!
Met sportieve groeten,

Walter Haazen
Mechelse Waterski Klub
Raad van Bestuur

