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Wij hebben het graag koud …

je hoort de mensen vragen 
is ijsberen wel gezond?

Wat heb je nodig om 
te ijsberen?

Wat kost het ijsberen?
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Je hoort de mensen vragen is ijsberen gezond?

Natuurlijk!

Jezelf toch wel keer op keer een beetje te overwinnen, ondanks de onzekerheid. Na iedere zwempartij 
is het gewoon zalig om je lichaam te voelen opwarmen. Dit maakt dat een ijsbeer eigenlijk wel goed 
in zijn vel zit. Zijn weerstand tegen typische winterkwalen zoals griep en verkoudheden wordt groter. 
Zijn weerstand tegen de koude wordt ook groter, wat niet wil zeggen dat een ijsbeer geen kou meer kan 
hebben.
Veeleer mag gezegd worden dat een ijsbeer het koude water weet te gebruiken om het van binnenuit 
lekker warm te krijgen, wat lekker ontspannend is.
Deze ervaring rijker geworden maakt dat je toch weer de moed weet te verzamelen om opnieuw het koude 
water te trotseren.

Een trainster aan het woord ...

Ijsberen,
iedereen rilt bij de gedachte aan het ijskoude water.
Ikzelf verklaarde onze voorzitter “niet goed bij de zijne”, wanneer hij me vroeg de trainingen 
van de ijsberen te leiden.

MAAR …
‘t is maar als je ijsbeer bent dat je weet hoe goed het voelt!

Hoe verloopt nu de stap naar het water?

We starten in sportieve kledij op de steiger met een paar opwarmoefeningen.
Na deze, in tegenstelling tot het saunagebeuren, opwarming, verplaatsen we ons 
naar de zwemvijver naast zwembad Olympos, pas nu is het eerste contact met het water.
De tijd dat men in het water blijft is afhankelijk van de afkoeling van het lichaam, verschillend van persoon 
tot persoon en van de periode van het jaar.
Er zijn ijsberen die kort in het water blijven, andere zwemmen meerdere lengtes!
Eens je uit het water komt voel je een zalige tinteling over geheel je lichaam, die alleen de ijsberen ervaren!

Wat is het motto van een Dendermondse IJsbeer?

Wil je gezond zijn en het blijven,
Wil je meer genieten van het leven,
Wil je langer genieten van het leven,
Wil je langer leven,
Kom dan bij de vzw Dendermondse IJsberen.

Wanneer gaat het ijsberen door?

Tijdens de winterperiode van half september tot en met half maart.
De traingen vinden plaats op volgende dagen:
 Dinsdag om 19.00 uur
 Donderdag om 19.00 uur
 Zaterdag om 17.00 uur
Er wordt 10 minuten voor aanvang samengekomen in de inkomhal van zwembad Olympos 
Leopold II laan 18A te Dendermonde.
Enkel in september trainen alleen op dinsdag en donderdag, vanaf oktober ook op zaterdag.
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Waar gebeurt dit allemaal?

Het ijsberen gaat door in de zwemvijver kalendries naast het zwembad 
Olypos (Leopold II laan 18 te Dendermonde. In het zwembad kan men trouwens gebruik maken 
van kleedkamers om zich om te kleden en na het ijsberen te genieten van een warme  douche 
aan een voordeel tarief van 1,50 €.

Wat heb je nodig om te ijsberen?

Ijsberen is één van de goedkoopste sporten dat je maar kunt voor stellen, dit zijn de benodigdheden 
dat je maar nodig hebt:
Badjas
Badslippers
Badpak of zwembroek
Eventueel badmuts of zwembril
Zoals je ziet is ijsberen één van de goedkoopste sporten qua uitrusting dat je je maar kunt inbeelden.

Wie zijn de Dendermondse IJsberen?

Wij zijn zowat de enige club die jong en oud, goede of toeristische zwemmer, ex-competitie zwemmer, 
wielrenner of levensgenieter … weet te combineren. Je hebt je wellicht al eens afgevraagd wat mensen 
bezielt om ‘s winters in het ijskoude water te duiken. Het antwoord is simpel, op de steiger zijn we immers 
allemaal gelijk en ondergaan we sneeuw, ijs en de gure wind die tegen je benen snijdt.

De 10 geboden van een goede ijsbeer:

1. In goede gezondheid zult ge verkeren.
2. Alcohol voor de duik moet ge weren.
3. Een goede opwarming van tevoren.
4. En de adviezen van de trainers stipt aanhoren.
5. Tot net voor de duik draagt ge warme kledij.
6. Schoenen aan uw voeten: dat hoort erbij.
7. ‘t Is raadzaam niet te lang in het water te gaan.
8. En na de duik direct weer warme kleren aan.
9. Wees ook na het bad matig met jenever en gerstenat.
10. En zorg dat ge veel plezier hebt gehad!

Lidgeld?

Iedereen betaalt 35 € lidgeld voor het hele seizoen. Leden met een competitievergunning betalen 40 €. 
In deze prijs is ook de verzekering inbegrepen die afgesloten is bij Arena via de Vlaamse Zwemfederatie 
voor elk lid met lichamelijke schade en burgelijke aansprakelijkheid. Na het ijsberen is er ook nog de 
gelegenheid om tot 20.30 u op dinsdag en donderdag en 18.00 u op zaterdag binnen te zwemmen 
aan een gunstig tarief.
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Tussenkomst van je mutualiteit bij aansluiting bij een sportclub.

De verschillende mutualiteiten willen hun leden stimuleren om te sporten. Door het aanmoedigen van een 
gezonde levensstijl kunnen ze immers toekomstige ziektekosten vermijden of verminderen. De 
mutualiteiten betalen een stuk van je lidgeld terug. Bekijk hier het overzicht van wat de verschillende 
mutualiteiten je te bieden hebben.
Let op: om dit overzicht op te stellen hebben we hier contact opgenomen met de Oost-Vlaamse 
mutualiteiten. Het is mogelijk dat er nog regionale verschillen bestaan en dat er voor jouw regio dus een 
andere regeling van toepassing is. Dan neem je best eens contact op met de regionale mutualiteit. Je vindt 
de bedragen ook terug via hun website.

Algemeen overzicht

Mutualiteit Voordeel Leeftijdvereisten Website
Christelijke Mutualiteit 15 € Geen leeftijdsbeperking www.cm.be
Socialistische Mutualiteit 20 €

15 €
10 €

6 - 24 jaar
25 - 64 jaar
Vanaf 65 jaar

www.socmut.be

Liberale Mutualiteit 25 € Geen leeftijdsbeperking www.liberalemutualiteit.be
Onafhankelijk Ziekenfonds 12 € Geen leeftijdsbeperking www.oz.be
Neutraal Ziekenfonds 30 € Geen leeftijdsbeperking www.vnz.be

De formulieren zijn te verkrijgen bij Yorick De Plecker secretaris van DYB, u hoeft zelf niet naar uw mutualiteit te 
gaan. Indien u aansluit bij vzw Dendermondse IJsberen en bij betaling van het lidgeld wordt het formulier direct 
ingevuld en meegegeven aan het lid en dat kan u dan indienen bij uw mutualiteit voor tussenkomst van het lid-
geld.

Nog meer inlichtingen?

Geen nood, kom gerust eens af naar zwembad Olympos op één van onze trainingsdagen en probeer 
eens te ijsberen, we zullen u graag te woord staan.
Of u kan alle info vinden op:
www.dendermondseijsberen.be 

of u kan mailen naar:
info@dendermondseijsberen.be
yorick@dendermondseijsberen.be
secretaris@dendermondseijsberen.be

Activiteiten van DYB?

• Paasduik te Overmere
• IJsberenfestival te Dendermonde
• Doop nieuwe ijsberen te Dendermonde
• Halloween te Dendermonde
• Initiatie ijsberen te Dendermonde
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