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DYB’keDYB’ke

Voorwoord

Voilà, stipt op tijd de tweede editie van ons clubblad. Onze secretaris Annie

heeft weeral eens haar

uiterste best gedaan om dit boekje van de nodige verhalen te voorzien. We

hebben momenteel al 36

ijberen en ijsberinnen in de club. Het merendeel van de betalingen van lid-

gelden is ook al gebeurd.

De nakomers worden verzocht alsnog te betalen.

Tot half-november was het nog weer voor bruine beren, maar vanaf dan is

de temperatuur toch

beginnen dalen zodat de ijsberen zich nu beter in hun element voelen.

Vanwege het voltallige bestuur: 

Een prettige Kerst en een vrolijk Eindejaar!!
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Nieuwe ijsberen

Welkom aan: Antheunis Walter, Christiaans Diane, Daeleman Dorien, De Bilde

Nick, De Craecker Lea, De Schepper Sylvia, De Stercke Ben, Van Den Abeele

Amy, Verheirstraeten Jonas, Vinck Marc, Vlassenroot Sharon, Wenselaer

Jonas en Youssef Ben Ayata.

Sportieve prestaties van onze zwemmers

Tijdens onze eerste zwemwedstrijd van het seizoen in De Gavers verbeter-

den Jan, Filip en Stein hun persoonlijk record op de 50m schoolslag. Jan 

verbeterde ook zijn tijd op de 100m schoolslag. Hij verbeterde het 

clubrecord zowel op de 50m als de op de 100m. Proficiat jongens. Ronald

zwom op de 50m vrije slag 00.37.06. Niet slecht voor een eerste wedstrijd.

Onze master Diane en Annie deden mee aan de Belgische

Masterskampioenschappen en kwamen naar huis met 3 bronzen en 2 zilve-

ren medailles.



Wist je...

… dat Erik ontgoocheld was dat het water in de vijver nog 17 graden was

eind oktober. Hij voelde zich nog geen ijsbeer.

… dat we regelmatig met meer dan 20 ijsberen in het water duiken in de

vijver naast het zwembad.

… dat Marc zijn kleingeld altijd wisselt vóór het zwemmen.

… dat we dit seizoen al 13 nieuwe ijsberen hebben. Hopelijk houden ze vol

tot de bittere koude.

… dat onze aflossingsploeg heren in De Gavers de tweede plaats moest

afgeven aan Brugge op 1 handlengte na. Rony heeft er die nacht van wak-

ker gelegen.

… dat Diane Christiaans moeilijk in het water geraakt. Maar als ze er in is,

geraakt ze er moeilijk uit.

… dat Jonas met zijn zwemvliezen in de vijver dook toen hij zijn slippers

thuis was vergeten. Maar waarom had je toen een badpak aangetrokken?

Zwembroek vergeten?

… dat het water te koud is voor Amy. Maar ze gaat er toch steeds in.

… dat de voorzitter ook een ijsbeer is, en zelfs ingeschreven is om letterlijk

het nieuwe jaar in te duiken in Oostende.

… dat diezelfde voorzitter misschien zelfs wel een duwtje in de rug nodig

heeft.

… dat de club drie Diannen rijk is en ze soms zelfs geen van allen reageren

als hun naam genoemd word.

… dat Annie binnenkort al haar ingezonden teksten gaat bundelen in een

boek (getekende exemplaren nu reeds aan te vragen).

… dat er op onze oproep tot medewerking in het bestuur 0 (nul) reacties

waren.

… dat nu de inspiratie op is



Voorlopig klassement - regelmatig ijsbeer - tot en met 20 novem-

ber 2001

En dat de beste moge winnen …

Ronald, Filip en Jan 105

Stein 97

Marc 93

Annie 81

Odi 73

Amakua 72

Rony 51

Dorien 49

Jona 41

Ben 40

Diane Callebaut 38

Sharon 33

Gerda 26

Amy en Erik 25

Heidi en Youssef 23

Luc en Lea 22

Nick 14

Jonas 11

Diane Christiaens en Robert 7

Walter 6

André 4

Diane Merckx 3

Claire 2

Sylvia 2

Honoré 1



Gedragingen van een ijsbeer

1.Aankoop en onderhoud van het materiaal:

-Bij aankoop van een badpak of zwembroek dient erop gelet dat deze is

voorzien van iets langere pijpen, sommige beginnelingen hebben dit vrij snel

door (hé Diane)

-Een versleten badpak gooi je niet zomaar weg, onder het motto van "te

doorzichtig" draag je er gewoon twee boven elkaar.

2. De competitie-ijsbeer:

-Draagt altijd een badmuts en dient zich zelfs op trainingen ervan te verge-

wissen dat deze goed op het hoofd staat, hij dient dit meermaals te contro-

leren alvorens te duiken of via het trapje in

het water te gaan. 

-Hetzelfde geldt eigenlijk voor het zwembrilletje, maar aangezien zelfs

vissen nood hebben aan een betere zichtbaarheid, zullen deze te slordig

opgezette en verloren brillen en zwemmutsen niet worden teruggegeven.

(hé Odi en Jan)

3. De ervaren ijsbeer:

-Maakt de nieuwe ijsbeer die voor 't eerst het koude nat komt trotseren

wijs hoe je nu in het water geraakt, zelf echter dient hij te wachten totdat

alle nieuwelingen geweest zijn en maakt zich dan zelf rustig klaar voor de

plons. 

-Deze ijsbeer vertelt ook honderduit over koude

avonturen en weet deze veelvuldig en met evenveel smaak te vertellen. 

-Hij zorgt ook dat de duurtijd die hij op de steiger vertoeft verantwoord is

door een reddersdiploma.





Ledenlijst DYB seizoen 2000-2001 vanaf 10/11/2001

058/49 Bijloos Annie ***** 9290 Uitbergen ******

034/64 Callebaut Diane ***** 9200

Dendermonde

*****

016/43 De Blieck Honoré ***** 9200

Dendermonde

*****

043/55 De Bodt Robert ***** 9260 Schellebelle ******

De Brabander Alfons ****** 9200

Dendermonde

******

038/43 De Stercke Edmond ****** 9200

Dendermonde

******

038/54 De Tremmerie Claire ****** 9240 Zele ******

Duquet Erik ****** 9290 Overmere ******

046/58 Heyvaert Walter ***** 9200 Baasrode ******

Kestens Jos ***** 9200

Dendermonde

******

056/47 Merckx Diane ***** 9290 Berlare ******

Pauwels André ***** 9200

Dendermonde

******

021/69 Persoons Ronny ***** 9200 Grembergen *****

039/88 Sarpong Amakua ***** 9200

Dendermonde

*****

029/87 Van Damme Filip ***** 9240 Zele *****

Vandermeeren Henri ***** 9112 Sinaai *****

028/87 Van Damme Jan ***** 9240 Zele *****

054/66 Van De Velde Luc ***** 9240 Zele *****

031/87 Verbeke Stein ***** 9200

Dendermonde

*****

Warnier Patrick ****** 9200

Dendermonde

******

019/77 Ronald Cool ***** 9240 Zele *****



SWEM

015/60 De Paepe Gerda ***** 9160 Eksarde *****

044/57 Van De Velde Odi ***** 9160 Lokeren *****

062/81 Wijgaert Heidi ***** 9180 Moerbeke-

Waas

*****

008/61 De Schepper Sylvia ***** 9180 Moerbeke-

Waas

*****

067/5 De Craecker Lea ***** 9180 Moerbeke-

Waas

*****

086/51 Antheunis Walter ***** 9160 Lokeren *****

NIEUW

Youssef Ben Ayata **** 9200 Dendermonde *****

Daelemans Dorien **** 9200 Dendermonde ****

Vinck Marc ***** 9200 Oudegem *****

Christiaans Diane ****** 9308 Hofstade ****

Van Den Abbele Amy ***** 9200 Dendermonde *****

De Stercke Ben ***** 9200 Dendermonde *****

Vlassenroot Sharon ***** 9200 Dendermonde *****

Wenselaer Jona **** 9200 Dendermonde *****

De Bilde Nick **** 9200 Dendermonde *****





En toen gingen we naar Charleroi

Op 7 oktober trokken we naar Charleroi om deel te nemen aan “De

Belgische” voor masterszwemmers . Gewapend met de nodige wegenkaar-

ten zette ik mij naast Diane, de chauffeur in de auto. Het Waalse zwembad

was in het rood omcirkeld.

Om niet verloren te rijden… en om te vermijden de weg te moeten vragen…

met rode kaken… voor de zoveelste keer …en in het Frans dan nog…, had-

den we aan twee andere gedreven Charleroikenners gevraagd om de weg uit

te leggen. Via de ring rond Charleroi bereikten we vlekkeloos onze

bestemming. Toch flink van ons hé.

Geloof het of niet… op de ring rond Brussel reden we in de verkeerde rich-

ting. Niet te geloven.

Dankzij onze neus, een beetje oriëntatievermogen en wat geluk vonden we

snel de richting Charleroi terug. Nog een geluk dat wij de gewoonte hebben

om vroeg genoeg te vertrekken



Onze eerste wedstrijd van het seizoen: De Gavers

Wat was ik blij dat ik niet alleen “verkeerd” gereden was die dag. Goed op

tijd kwam ik aan de overzijde van de vijver uit. Ik had de bruine pijltjes

gevolgd naar het domein “Gavers”, waarschijnlijk niet de juiste. 

De andere clubgenoten die vanuit Dendermonde vertrokken, en

waarschijnlijk onder leiding van Rony, kwamen maar juist op tijd toe. Ook zij

hebben heel wat kilometers te veel gereden denk ik.

Onze demonstratiezwemmers stonden vlug klaar om in het water te sprin-

gen. 

Voor Marc, Jona, Sharon en Dorien was het de eerste demo. Deze keer

moest er niet getreuzeld worden op de steiger hé! 

Marc wou zelfs nog wat langer in het water blijven maar dat ging niet, de

wedstrijden moesten beginnen. Ook onze jongste zwemmer Ben ging dapper

in het water.

Een dikke proficiat voor Rony en Jan die drie keer in het water doken om

toch een aflossing te kunnen zwemmen samen met Stein. En ze deden het

helemaal niet slecht hoor. De arm van Rony was 5 centimeter te kort om

tweede te eindigen. Niemand lag daar van wakker, behalve … ja hoor,

Rony.

Vor Dianen en Ronald was baan 5 toch wat te smal. Ronald hing voortdu-

rend in de koort en Diane scheen de muren 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 aanwe-

zig 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.



Een Idee

Weet je niet wat je moet vragen al Kerstgeschenk?

Vraag eens een badmuts, een zwembril, een badpak (vergeet wel niet je

maten te geven aan de Kerstman), een ijsberenzwemzak, een T-Shirt van

DYB of een training.

T-Shirt
199 Bef of 5 euro

Training S - L - XL
949 Bef of 23,50 euro

Sportzak
599 Bef of 15 euro

Badmuts
50 Bef of 1,25 euro



Stille waters

Vanaf december loopt deze serie op TV1 gedurende 13 weken.

Als je beroemd wil worden, dan moet je op TV komen. Drie van onze ijsbe-

ren grepen die kans. Eric stuntte reeds in februari. Gecoacht door een drie-

tal ijsberen ging hij als een gedreven acteur en flirtend met de camera in de

schelde liggen. Nadien in de boot kruipen, dat ging wat moeilijker met

dat nat pak. Gelukkig waren toen de camera’s al stil gelegd. Hij was zelfs zo

goed dat hij nadien nog gevraagd werd om bij een andere scène mee te

figureren.

Robert werd gefilmd aan het gerechtsgebouw te Dendermonde.

Diane had een wat zwaardere rol gekregen. Zij moest ’s nachts om 1.00 uur

in de modder gaan liggen met de voeten in het water.

Handtekeningen van onze beroemdheden worden uitgedeeld tijdens de

zaterdagtrainingen in de vijver naast het zwembad te Dendermonde. 

Om lange rijen vóór te zijn ben je best om mee in het water te gaan.



Een dagje Theux (18 november 2001)

De thuisblijvers hebben wat gemist. De dag begon vroeg in de mist, stralen-

de weer tijdens de wedstrijd en zeker niet koud. Trouwens die koude zou

ons toch niet raken, daarvoor zijn we toch ijsberen nietwaar.

Het heldere water van Theux heeft de “autoslapers” wakker gemaakt.

Ronald leek inderdaad uitgeslapen te zijn want hij zwom de ziel uit zijn lijf

tijdens de 66 meter vrije slag. 

Twee wedstrijden later stond hij, nog hijgend, klaar om de aflossing te

zwemmen. Een lovenswaardige prestatie.

Rony en Odi konden het niet laten om de toeschouwers natte voeten te

bezorgen. 

Odi deed dat heel subtiel. Bij de aankomst pletste hij zo hard met zijn twee

handen tegen de zwembadrand dat de tijdopnemer een gratis voetbad

kreeg. Rony daarentegen deed het met de grove middelen. Hij plofte

zo plat in het water dat al de toeschouwers 3 meter achteruit moesten

toen de golven hoog boven de rand sprongen.

Filip en Amakua waren blijkbaar weer in slaap gevallen tijdens hun zwempar-

tij want aantikken met twee handen, dat waren ze vergeten.

Stein ging halverwege rechtop staan om de situatie te bestuderen. Toen hij

zag dat de andere zwemmers nog horizontaal waren zwom hij ook maar 

verder.

Ikzelf was nog moe van de lange rit en dook veel te laat in het water. Meer

dan een tweede plaats zat er echt niet in als je al om 6.00 uur uit je bed

moet . 

Opstaan ging nog, maar Jan en Filip wakker maken, die na een avondje uit

nog maar pas onder de wol lagen, was geen eenvoudige zaak. Hen

wakker bellen vanuit de auto via mijn GSM was de enige mogelijkheid. Tot

overmaat van ramp waren hun zwemzakken verdwenen. Gelukkig vond Filip

de zwemzakken terug bij grote zus. 

Nu moesten ze toch niet in hun “blootje” zwemmen maar wel met natte

zwembroeken.



DYB

voorzitter: Edmond De Stercke

Secretaris: Annie Bijloos

Penningmeester: Luc Van De Velde

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

Onze site = users.skynet.be/DYB


