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Voorwoord

't Is er dan toch eindelijk van gekomen. Na onze site op internet(users.skynet.be/DYB) is

er nu ook (opnieuw) het clubblad. Het huidige nummer is quasi volledig gevuld met 'ver-

halen' van onze secretaris Annie. We hopen uiteraard te kunnen rekenen op het talent

van onze leden, die via dit medium al hun inspiratie kwijt zullen kunnen (als het maar

met ijsberen te maken heeft). Hetzelfde geldt uiteraard ook voor bijdragen aan onze

internetsite. 

Voor het nieuwe seizoen kunnen we rekenen op uitzonderlijk veel belangstelling. Liefst

17 nieuwe kandidaten melden zich aan. En met de 'gele pas', een organisatie van de

sportdienst van Dendermonde, doen we ook mee. Dit zal de bekendheid van onze club

zeker ten goede komen.

Belangrijk: in dit boekje zit een overschrijvingsformulier. Gelieve hiermee uw clubbijdra-

ge, die we voor dit jaar op de luttele som van 800 Bef hebben gebracht, mee te vol-

doen. De clubkaartjes volgen achteraf.
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Een schitterend naseizoen

Het begon al met onze BBQ op 1 mei. Een toffe zoektocht, een broodnodige drank- en

plasstop, mooi weer, gezellige barbecue. Ronald ontdekte hier dat "achter het vrouw-

volk" lopen niet altijd meeviel. Hij kreeg op tijd en stond een natte douche. In alle geval,

we gaan dit volgend jaar nog eens overdoen, tenminste als onze gastheer en gastdame,

Edmond en Diane ons nog toelaten op hun terrein.

Op 2 juni stonden we klaar met 5 sportievelingen om de ferynpijl te fietsen (50 km).

Proficiat voor de vijf volhouders: Filip, Jan, Stein, Diane en Annie. Het was geen weer om

een hond door te jagen, maar wij ijsberen deden het wel. Achteraf gezien was het mis-

schien beter geweest om in ons badpak te fietsen, dan hadden we misschien geen kou

gehad. Volgend jaar zal het zeker beter weer zijn, slechter kon echt niet.

Ondertussen kwamen we regelmatig trainen in de Bijlokestraat 14 op woensdag en

zaterdag om ons voor te bereiden op de doortochten.

Op 17 juni was het dan zo ver: de eerste doortocht in Schoten. Robert zwom zijn eerste

jogging van 500 m. Proficiat. Erik was hier niet te zien. Achteraf bleek dat hij in volle

voorbereiding was om in Dendermonde te pieken.

Ook Ronald had de smaak te pakken. Hij zwom heel wat kilometers bij elkaar tijdens de

joggings. Nu, op het einde van het seizoen komt hij uitgerust uit het water. Bij de eerste

500 m kon hij geen woord meer zeggen. Dat is nu definitief voorbij want hij heeft nu

ingezien dat hij het "vrouwvolk" toch niet kan inhalen in het water. Toch is zijn conditie

al veel beter

Terugkeer van De Gavers

Toen ik wou vertrekken van de parking kreeg ik het lumineus idee om deze keer niet ach-

teruit te rijden maar vooruit. Dat is een duur idee geweest want ik reed toen op een

metalen staaf die mijn radiator zou doen leeg lopen. Onderweg moest ik dus stoppen

omdat al het koelwater wegliep. De VAB sleepte mij naar de garage en ik kreeg voor vijf

dagen een vervangwagen. Juist lang genoeg om de wagen te herstellen en de rekening

te betalen voor mijn stommiteit.

Voor Diane en Ronald was baan 5 toch wat te smal. Ronald hing voortdurend in de koord

en Diane scheen de muur te willen wegduwen maar dat lukte natuurlijk niet.

De voorbereidingen op de wedstrijden verliepen zeer grondig. De dag ervoor werden de

keerpunten nog eens grondig geoefend samen met Diane. En wat schoot er van over

…Amakua stak plots één been boven water uit tijdens zijn keerpunt. Stein deed alsof hij

op de zaterdagtraining niet aanwezig geweest was en hij keek vooral naar de andere

zwemmers.

Al bij al was het een toffe dag, mooi weer en heel wat goede prestaties.

Wie zijn wij?

Wij zijn zowat de enige club die jong en oud, goede of toeristische zwemmer, ex-compi-

titiezwemmer, wielrenner of levensgenieter...weet te kombineren. Op de steiger zijn we



immers allemaal gelijk en ondergaan we sneeuw, ijs en de gure wind die tegen je benen

snijdt. Wie komt daar eens niet de vraag tegen of je d'r ook deze keer wel zult in slagen

om het water in te plonsen of zullen we dit keer toch maar het trapke nemen ? Waarom

doen we dat dan in godsnaam ?Het is een middel om je lichaam op een andere manier te

beleven.

Jezelf toch wel keer op keer een beetje te overwinnen, ondanks de onzekerheid. Na je

zwempartij is het gewoon zalig om je lichaam te voelen opwarmen. Dit maakt dat een ijs-

beer eigenlijk wel "goed in zijn vel" zit. Zijn weerstand tegen typische winterkwalen zoals

griep en verkoudheden wordt groter. Zijn weerstand tegen de koude word 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 tes opnieuw het koude water te trotseren.

Wat je als nieuweling dient te weten

1 Wanneer trainen we?

In de vijver naast het zwembad in Dendermonde

Dinsdag en donderdag om 19.30u

Zaterdag om 16.45u

In de vijver “Bijlokestraat 14” te Dendermonde (meer info bij Diane Callebaut)

Woensdag om 19.00u

In het zeilmeer “H. Molenstraat” te Lokeren (meer info bij Odi Van De Velde)

Woensdag om 17.30u

Dit jaar zullen al deze trainingen in aanmerking komen voor het puntenklassement

“regelmatige ijsbeer 2001-2002”

2 Het is verboden alleen in het water te gaan, mocht je per toeval toch alleen de moed

opgebracht hebben om het gure winterweer te trotseren.

Dit om de veiligheid van eenieder te garanderen.

Heet van de naald: Diane en Annie volgden de bijscholing Hoger Redder

Hiermee wordt het ijsberen nog een stuk veiliger.





Kom eens met het openbaar vervoer naar de doortochten

Dat was de redenering van Erik en Robert toen ze naar Oostende kwamen. Het station

lag toch dicht tegen de spuikom, waar de jogging doorging. Dat was wel een grote mis-

rekening. Want 2 centimeter op een wegenkaart betekende een paar uur stappen. Ze

hadden er geen rekening mee gehouden dat ze wel eens de verkeerde richting konden

uitgaan. De vermoeidheid werd dan maar doorgespoeld met een paar trappisten. Of had-

den ze onderweg ook al eens halt gehouden?

Vol trappist en goede moed trotseerden zij het koude water en zouden hun beste tijd

zwemmen. Plots stond ons duo voor mij met elk, wat dacht je, een vol trappistglas in

hun handen. Robert vroeg me of ik hen naar het station wou brengen want hun trein ver-

trok binnen 15 minuten. Dat zou juist moeten lukken dacht ik, ware het niet dat hun glas

nog vol was, dat we nog een paar minuten moesten stappen naar de auto en dat we ook

nog verkeerd zouden rijden op aanwijzingen van Erik, die dacht de juiste weg te kennen.

Natuurlijk, wat dacht je, trein gemist. Jammer want Robert moest nog naar een avond-

feest.

Niet getreurd zo dachten onze postbodes, we gaan er nog ene op drinken. Toen ze met

de volgende trein naar huis reden, viel deze plots stil midden in de vlakte. Panne. En zon-

der trappist. De trein terug aan de praat krijgen nam heel wat tijd in beslag. Toen ze in

Gent aankwamen, hadden zij natuurlijk hun aansluiting gemist. Nadat Robert een poging

deed om naar huis te bellen op een kapot toestel, kwamen ze zo op de Gentse Feesten

terecht. Daar hadden ze nog trappist hoor! Hoe de thuiskomst was weet ik niet, maar

Robert vertelde achteraf dat hij toch nog binnen mocht.

Een tweedaagse om te proberen

We vertrokken op 18 augustus 2001 gepakt en gezakt naar Dinant waar we zouden

"railbiken". Maar voor we zover waren moesten we alles in de auto krijgen. Omdat Ronald

en Filip zoveel bagage meehadden moest moeder Van Damme ons naar Diane voeren. Bij

Diane aangekomen zouden we allen in haar "grote" auto stappen, want we waren maar

met zes. Maar dan kon de bagage niet mee. Dan maar de remorque aangehangen en weg

waren wij.

Razend van de honger kwamen we op een kamping aan waar ze nog het warm water

moesten uitvinden. De nieuwe tent opzetten en de slaapgelegenheid inrichten ging vlot.

De dubbele luchtmatras van Ronald lag wel buiten de tent, maar het zou toch niet rege-

nen volgens Filip. Met de nachtkoude hadden ze geen rekening gehouden. Gevolg, Ronald

deed geen oog dicht die nacht. Hij was nochtans moe. Dat ondervonden we al tijdens

het railbiken want vooral bij de terugkeer moesten wij, Diane en ik, voortdurend duwen.

Omdat het die dag zo warm was, gingen we ons nog even afkoelen in de Lesse. Toen we

dan eindelijk honger hadden verwarmde we de te grote pot op het te kleine gasvuurtje.

Warm was de vooraf gemaakte macaroni niet, wel aangebrand maar als ge honger hebt

eet ge alles. De volgende morgen trokken we naar Charleroi aan de Lac de l'Eaux



d'Heure, een zeer mooie omgeving, waar we dan nog een poging deden om een door-

tocht en een jogging te zwemmen. Op de terugreis was het verbazend stil in de auto.

Ons besluit stond vast, we zouden volgende week nog twee dagen eropuit trekken.

Nog een tweedaagse

Deze keer in de Limburg, met drie tenten, met tien personen en eerst een doortocht in

Maasmechelen. Die avond sliepen we in een betere kamping met warm water ergens in

Zonhoven. De nachtelijke pyjama-fuif op de tonen van pukkelpop waren de max, nietwaar

jongens, of was het eerder een lingerie-fuif?

Een barbecue op een eilandje besloot ons weekendje Limburg vroegtijdig want Diane wou

toch zo vlug mogelijk naar Edmond, want ze had hem toch zo gemist.

Moppen

Er zitten 2 vliegen op een drol zegt de een tegen de ander "Ik ken nog een leuke mop"

zegt de andere weer "Ik hoop maar dat het geen vieze is, want ik zit net te eten." 

-St. P. : "En wie zijt gij ?" Kikker : "Kwak de kikker." St. P. : "Wat hebt gij zoal gedaan in

uw leven?" Kikker : "Ach, niet zoveel: slapen, poeltje in, poeltje uit, eten, poeltje in, poel-

tje uit, slapen, ..." St. P. : "Goed, ga maar naar binnen." St. P. : "En wie zijt gij?" Kikker :

"Fred de kikker." St. P. : "Wat hebt gij zoal gedaan in uw leven?" Kikker : "Ach, niet

zoveel : slapen, poeltje in, poeltje uit, eten, poeltje in, poeltje uit, slapen,..." St. P. :

"Goed, ga maar naar binnen." Nog even later ... St. P. : "En wie zijt gij ?" Kikker : "Ik ben

Poeltje..." 

Twee vrienden ontmoeten elkaar. Zegt de ene: "Als ik naar de voetbal ga neem ik altijd

mijn hond mee." "Ja?" zegt de andere. "Ja, en als onze ploeg een goal maakt, dan begint

hij te blaffen." "OH OH" zegt de andere. "Ja, en als onze ploeg een tegengoal krijgt, dan

maakt hij een salto." "Oh ja," zegt de andere, "voorwaarts of achterwaarts?" "Dat hangt

er juist vanaf waar ik hem raken kan."



Kalender i jsberenseizoen 2001-2002

22/09/2001: Opening seizoen

04/11/2001: Ninove (wedstrijd)

25/11/2001: Theux (wedstrijd)

??/??/2001: Sint-Niklaasduik Ninove

23/12/2001: Demonstratie Bijlokestraat

30/12/2001: Kerstduik Brugge

06/01/2002: Nieuwjaarsduik Oostende

20/01/2002: Loppem (wedstrijd)

27/01/2002: Boom (wedstrijd)

03/02/2002: Dendermonde (wedstrijd)

24/02/2002: Hoei (wedstrijd)

23/03/2002: Eindfeest, demonstratie Donk

DYB: Afsluiten seizoen

Inschrijvingsformulier IJsberenwedstri jden: seizoen 2001-2002

(Af te geven aan A. Bijloos ten laatste op 20/10/2001)

* Dit is geen wedstrijd maar vooraf inschrijven is gewenst

P.S.: Om een gedane inschrijving te annuleren, verwittig je mij tenminste 14 dagen op

voorhand. Zo niet wordt er een boete aangerekend van 100 Bef.

Annie Bijloos

Naam + Handtekening zwemmer:

Datum Club Plaats Schoolslag Vrije slag Andere

04/11/2001 ZDKK Geraardsbergen

18/11/2001 RCTN Theux

06/01/2002 Oostende *

20/01/2002 BYK Loppem

27/01/2002 ZCY Boom

03/02/2002 DYB Dendermonde

24/02/2002 CRNH Hoei



PROMO- aanbiedingen

T-shirt 199 Bef

Training S - L - XL 949 Bef

Sportzak 599 Bef

Badmuts 50 Bef

GEZOCHT:

- mensen met een gezonde ingesteldheid die graag anderen helpen en een vrolijke kijk op

het leven hebben en daarom als bestuurslid hun steentje tot een vlotte clubwerking willen

bijdragen.

- Alle kandidaturen mogen ter plekke worden bekendgemaakt tijdens en tot lang na de ver-

gadering in Olympos op 22/9.

Tot schrijfs,

de redacteur in wording

Edmond

Opening IJsberenseizoen op:

zaterdag 22 september om 16.30 u



Diane Callebaut en

Edmond De Stercke Bijlokestraat 14 Dendermonde  052 22 07 59

Annie Bijloos Veerstraat 83 9290 Uitbergen 09 367 63 70

Van De Velde Luc: Mandekensstraat 68 Dendermonde 052 34 11 05

alle opmerkingen, suggesties of artikeltjes voor een volgend

DYB’ke
kan je zenden aan distero@skynet.be of afgeven

aan Edmond of Annie of Luc


