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DYB’keDYB’ke

Voorwoord

Het ijsberen-seizoen zit er bijna op.

We (het bestuur) hebben een druk jaar achter de rug wegens de 25-jaar-

viering. Alles is goed verlopen, maar het is me opgevallen dat, ondanks het

aanschrijven van +/- 100 oud-ijsberen, er weinig toeschouwers waren aan

Olympos en er ook weinig extra belangstelling was voor de receptie op het

stadhuis. Buiten Pierre Blanquaert en Patrick Warnier, beide oud-voorzitter,

waren er misschien nog 2 oud-leden aanwezig. Daar kunnen we een les uit

trekken voor de volgende vieringen.

Onze club draait goed en heeft aan de actieve leden voldoende om de acti-

viteiten gezellig en boeiend te houden. Binnenkort houden we onze ‘doop’

en volgt het eindfeest. Voor de periode tot september vind je in de midden-

katern de geplande doortochten. Vergeet je niet in te schrijven bij

Annie voor 1 mei.
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Doop

Op 23 maart 2002 worden alle nieuwe ijsberen gedoopt. Dit zijn: 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. Allen op post!

Weetjes

•Tijdens de ijsberentrainingen betalen we aan de kassa van het zwembad 

steeds 1,25 EUR. Een individueel jaarabonnement kost 112,00 EUR. 

Hiermee kan je steeds gratis binnen, ook tijdens het schoolzwemmen. Een 

gezinsjaarabonnement kost 214,00 EUR en is geldig voor alle gezinsleden 

ten laste.

•Sommige mutualiteiten betalen het lidgeld van sportclubs gedeeltelijk 

terug. Vraag er eens naar.

•In de cafetaria van het zwembad staat onze kast met trofeeën. Kijk eens 

naar onze nieuwe aanwinsten die we ontvingen ter gelegenheid van ons 

jubileum.

•De Vlaamse ZwemLiga (VZL) heeft een website (www.vzl.be) die zeker 

een bezoekje waard is.



Trainershoekje

Dat trainen betere tijden kan opleveren, dat ondervonden Jan, Stein en

Ronald. Zij zijn immers reeds vanaf september hun kilometers aan het afle-

gen in het zwembad. Nagenoeg bij ieder wedstrijd zagen zij hun tijden ver-

beteren.

Momenteel kan je de binnentrainingen opdelen in twee katergorieën.

Baan 1

• Aanleren van elementaire schoolslag, borstcrawl

• Initiatie rugslag en dolfijn

• Techniek verbeteren

• Opdrijven van zwemafstand

• Aanleren van starten en keerpunten

• Brevet zwemmen/ Trimzwemmen

Baan 2

• Aanleren rugslag en dolfijn, start en keerpunten

• Techniek verfijnen van de 4 zwemslagen

• Uithoudingsvermogen verbeteren

• Trimzwemmen

• Vorbereiding op ijsberenwedstrijden en binnenbadwedstrijden

Drie keer per week kan er dus getraind worden in baan 1 en 2

Omdat we tussen publiek moeten trainen ondervinden we nogal wat moei-

lijkheden om deze baan af te dwingen.

Mogen we daarom vragen aan de ijsberen die niet wensen te trai-

nen om ons niet te hinderen. Spelen kan in alle andere banen en in

het tropische gedeelte!

Diane en Annie



MENU

Menu eindfeest:

Aspergeroomsoep

Kalkoen filet met champignonroomsaus

met kroketjes

koffie met gebak

Datum = 23 maart 2002

Prijs:

Volwassenen = 13 euro

Kinderen <12 jaar = 6 euro

In schrijven vòòr 16 maart 2002

Bij een bestuurslid.

Betalen te plaatse



Bij Diane

Het was die dag zonnig weer, koud en er lag nog een dikke laag ijs op het

water. Gelukkig had Stein het water voor ons open gehouden met zijn vlot.

Al de leden van de plezante bende sprongen één voor één in het water.

Zelfs Marc kon het niet laten om met zijn “plaaster” te zwemmen. Hij had

van Edmond een reddingsbandje gekregen om alles boven water te houden

wat niet nat mocht worden. Zelfs het rechtopstaand dingetje (van het

bandje natuurlijk) bleef droog.

Wij moeten wel veel lawaai gemaakt hebben, want een toevallig verdwaalde

kerstman had ons horen roepen en verwende ons met snoepjes. Het moet

wel een heel bijzondere kerstman geweest zijn want hij ging achteraf ook

nog eens in het koude water samen met “de bende” ijsberen. 

Dank u kerstman voor deze leuke attentie.

Na onze duik trokken wij met z’n allen naar een pas geopend café : ”Bij

Diane en Edmond” . Daar vernamen wij dat zij een paar dagen ervoor een

grootwarenhuis geplunderd hadden. Wij mochten mee genieten van de rijke-

lijke buit. Ook hen bedanken we voor deze winterse gastvrijheid.

Voor sommige ijsberen moet de drank, vooral de wijn dan, wel erg zijn werk

gedaan hebben want zij gingen er nog een derde keer in.

OPROEP:

Kunnen alle leden met e-mail mij hun e-mailadres

doorzenden ----> naar distero@skynet.be

Dan kunnen we sneller nuttige info doorzenden aan jullie.



Een opbouwtraining lange afstand vor beginners: zwemslag crawl of

schoolslag

1. 50 m R: 1tot 3 min

2 x 25 m benen met plankje R. na elke lengte

50 m totaal 150 m

2. 75 m R: 1 tot 3 min

50 m R: 1 tot 3 min

3 x 25 m benen met plankje R. na elke lengte

50 m totaal 250 m

3. 100 m R: 1 tot 3 min

50 m armslag met drijfblok R: 1 min

2 x 50m beenslag R na elke 50 m

100 m totaal 350 m

4. 150 m R: 1 tot 2 min

2 x 75 m beenslag R: 2 min na elke 75 m

2 x50 m armslag R: 2 min na alke 50 m

100 m totaal 500 m

5. 100 m rustig zwemmen

2 x 75 m beenslag R: 2 min na elke 75 m

200 m R: 2 min

2 x 75 m armslag R: 2 min na elke 75 m

100 m totaal 700 m

6. 100 rustig zwemmen

2 x 100 m beenslag R: 2 min na elke 100 m

300 m R : 3min

2 x 50 m beenslag R:2 min na elke 50 m

150 m armslag

50 m rustig totaal 900 m

7. 100 m rustig zwemmen

400 m R: 3 min

4 x 50 m beenslag R: 1 min na elke 50 m

200 m armslag

100 m rustig totaal 1200 m



Onze computer bedriegt ons

Vorige zaterdag waren Odi en ikzelf een beetje later dan de anderen buiten.

Zoals gewoonlijk stonden boven vanachter het glas een groepje mensen te

kijken. We kwamen daarachter staan en zeiden dingen als “die zijn gek, zo

koud en die wind...” Verbaasde gezichten keken ons aan toen Odi zei “kom

we gaan ze uit hun lijden verlossen”. Dit begrepen ze echt niet. Het is zo

dat er een beeld rond ijsberen hangt van "die voelen de kou niet" of "die

hebben een speciaal vel" of zo nog een paar cliche’s. Jullie kennen er zelf

waarschijnlijk ook wel een paar. Het is vaak enkel door het enthousiasme

van de ijsberen zelf dat nieuwelingen eens een keertje komen proberen en

vaak blijven die dan ook komen.

Onze hersenen hebben in de loop van ons leven zowel bij jong als oud een

aantal van die clichés opgeslagen. Bvb. hoe vaak is ons niet gezegd als kind,

met de beste bedoelingen welliswaar, “doe je jas dicht, het is koud of ge

gaat iets opdoen” enz... Om nog maar te zwijgen over onzekerheden die je

in het verleden hebt opgelopen.

En dan hoor je een enthousiaste ijsbeer bezig over een zalig warm lichaam

na een duik in het koude nat.... Dus trek je je stoute schoenen aan of liever

je zwembroek en je komt ook eens een keertje proberen, en inderdaad het

valt mee, dat hernieuwd kontact met je lichaam is inderdaad wel zalig... Je

hebt jezelf overwonnen en het deed nog deugd ook.



Vervolg …

Dus kom je de volgende keer terug. Daar sta je dan met al je goede voorne-

mens op de steiger, snijdende wind tegen je benen. Op dat moment maakt

onze computer hier gretig gebruik van om al onze twijfels en clichés op te

roepen. “verdorie zo koud, zal ik er wel ingeraken, het is haast niet te snap-

pen dat ik er gisteren wel in kon, het lijkt wel kouder nu...” Dit verhaal ken

je wel. Je hebt dus vaak heel wat te overwinnen daar op die stijger. En

soms lukt het een keertje echt niet omdat onze computer vaak meer dan

genoeg programma’s zitten heeft om je te weerhouden van dat koude

water. De truk is eigenlijk om niet dat programma te geloven maar te doen

waar je voor gekomen bent. Eigenlijk doen de meeste ijsberen dat al vanzelf

zonder dat ze zich daar van bewust zijn, anders zouden er niet zoveel ijsbe-

ren blijven komen. Daarom ook dat vaak doorwinterde ijsberen (hiermee

bedoel ik ijsberen die al een paar seizoenen bezig zijn) al anders met hun

computer omgaan. Ze herkennen dat innerlijke spel sneller en accepteren

sneller en gaan gewoon het water in. Ook dit gaat beter bij de ene dan bij

de andere en het hangt er ook van af wat je zoal in je leven buiten de ijsbe-

ren meemaakt.

Wel nog dit... omdat iedereen op zijn tempo het water in moet

kunnen en omdat de ene gevoeliger is dan de andere vragen wij

uitdrukkelijk niemand in het water te duwen. Iedereen, zowel de

rappe als de minder rappe moeten het vertrouwen kunnen krijgen

op eigen tempo het water in te gaan. Iemand duwen omdat die er

al lang staat kan het effect hebben dat die niet meer wil komen

omdat hij niet het vertrouwen krijgt dat hij het alleen ook wel

aankan. Het is beter zichzelf niet te veel onder druk te zetten en

gaat het eens een keertje niet... morgen proberen we opnieuw.



Kalender open water 2002

Zondag 23/06/02: Schoten (ZS) BK lange afstand

Zondag 30/06/02: Dendermonde (DZO)

Zaterdag 06/07/02: Beveren (GBZ) Vlaams kampioenschap

Zondag 07/07/02: Ninove (ZDKK)

Zaterdag 13/07/02: Lokeren (LZV) BK lange afstand

Zondag 14/07/02: Oostende (OSC) BK korte afstand

Zondag 21/07/02: Wetteren (ZVW) BK lange afstand

Zaterdag 27/07/02: Charleroi (CHAN) BK korte afstand

Zondag 28/07/02: Willebroek (WIZC) BK lange afstand

Zaterdag 03/08/02: Blankenberge (BZV)

Woensdag 15/08/02: Sint Niklaas (WZK) BK korte afstand

Zaterdag 17/08/02: Wachtebeke (SWEM) BK lange afstand

Zondag 18/08/02: Brugge (BZK)

Zaterdag 24/08/02: Maasmechelen (ZCM)

Zondag 25/08/02: Geel (GZK)

Zondag 01/09/02: Turnhout (TZV)

Zaterdag 07/09/02: Brugge (BYK) BK korte afstand

Zondag 08/09/02: Izegem (IKZ) BK korte afstand

Inschrijven kan ten laaste op 1 mei 2002 bij Annie

Forfait bij de Belgische Kampioenschappen 2000 Bef (50 euro)

Opgelet: je kan ook inschrijven via e-mail bijloos@yucom.be



Inschrijving:

Door: ……………………………………………………………………………

Voor volgende wedstrijden (aankruisen)

`

afgeven ten laatste op 1 mei 2002 aan Annie Bijloos

OPGELET Je kan ook inschrijven via e-mail: Bijloos@yucom.be

Datum Waar Aankruisen

Zondag 23/06/02 Schoten (ZS)

Zondag 30/06/02 Dendermonde (DZO)

Zaterdag 06/07/02 Beveren (GBZ)

Zondag 07/07/02 Ninove (ZDKK)

Zaterdag 13/07/02 Lokeren (LZV)

Zondag 14/07/02 Oostende (OSC) 

Zondag 21/07/02 Wetteren (ZVW)

Zaterdag 27/07/02 Charleroi (CHAN) 

Zondag 28/07/02 Willebroek (WIZC)

Zaterdag 03/08/02 Blankenberge (BZV)

Woensdag 15/08/02 Sint Niklaas (WZK)

Zaterdag 17/08/02 Wachtebeke (SWEM)

Zondag 18/08/02 Brugge (BZK)

Zaterdag 24/08/02 Maasmechelen (ZCM)

Zondag 25/08/02 Geel (GZK)

Zondag 01/09/02 Turnhout (TZV)

Zaterdag 07/09/02 Brugge (BYK) 

Zondag 08/09/02 Izegem (IKZ) 



De bibberende ijsbeer

Herinner je je nog, je eerste ijsberenseizoen of de keren dat je ietsjes langer

in het koude nat bleef. Het lijkt wel of je daarna helemaal door elkaar

geschud wordt. Vervelend kan het wel zijn als je een soepje wil drinken. En

toch is het een zeer gezonde reactie. Je lichaam heeft het extreem koud

gehad en gebruikt de schudmethode om het terug warm te maken. Het is

dus niet zo dat je beeft omdat je het nog koud hebt maar dikwijls is het zo

dat je tijdens het bibberen het al lekker warm hebt. En aangezien ijsberen

het graag lekker warm hebben bibberen ze net zo lang tot ze van kop tot

teen lekker warm zijn

Vermijd snel een te hete douche

Als je te snel vanuit de koude onder een warme douche gaat staan dan mis

je net dat gezonde effect van het ijsberen. Je lichaam moet dan geen moei-

te meer doen om het warm te krijgen en bouwt op die mannier ook geen

natuurlijke weerstand op tegen koude en winterkwaaltjes. Het is zelfs zo dat

een te warme douche dan als effect heeft dat jouw lichaam reageert met

terug te willen afkoelen, met als gevolg dat je zelfs onder een hete douche

binnenin kou zou kunnen voelen. Eerst warmte en dan koude (zoals bij een

sauna) is dus wel gezond.



De levensgenieter

Dat ijsberen hoe langer hoe meer van het leven gaan genieten bewijst

Ronald hieronder maar nog eens een keertje, terwijl hij hier of daar achter

de toog zit, zit hij op een leeg bierviltje te dagdromen.

Iedereen weet dat hij niet alleen van een coctail dagdroomt, alleen hebben

wij die bierviltjes niet weten te onderscheppen.



Hoe voorbereiden op lange afstanden in open water?

Omdat de temperatuur van het buitenwater hier in België bijna nooit de 28°

(minimumtemperatuur van een zwembad) zal halen is het nodig om te wen-

nen aan de koudere temperatuur, heel dikwijls onder de 20°. Als ijsbeer heb-

ben wij wel een voordeel: wij zijn koude temperaturen gewoon. Dat wil ech-

ter niet zeggen dat wij niet kunnen onderkoeld geraken, een niet te onder-

schatten gevaar want je beseft niet altijd dat je lichaam een te lage tempe-

ratuur heeft als je aan het zwemmen bent. Voor wedstrijden waarbij je lan-

ger dan 1 uur in het water ligt is het daarom noodzakelijk dat je vraagt aan

een supporter om je te vergezellen. 

Geleidelijk wennen kan vanaf 1 mei. We beginnen dan met korte afstanden

om rond 23 juni onze eerste doortocht te kunnen zwemmen van 1000 m.

Enkele nuttige tips:

•Als je nog nooit 1000m gezwommen hebt of het is al meer dan een 

maand geleden dat je deze afstand zwom, begin dan met een kortere 

afstand te zwemmen om dan geleidelijk op te bouwen. Vergeet niet dat 

regelmatig trainen veel eficienter is dan 1 keer te veel.

•Om krampen te vermijden kun je best vooraf opwarmen op det droge 

(beetje lopen, armen zwaaien, losmaakoefeningen) en achteraf licht stret

chen op het droge.

•Begin niet onmiddellijk aan 100% te zwemmen maar zwem eerst 200m 

rustig.

•Als je schoolslag zwemt is het aan te raden om de beenstuwing bij het 

begin van de training niet te krachtig uit te voeren. Beter is het om je los 

te zwemmen in crawl. Bovendien is een overdosis schoolslag niet zo 

gezond voor onze knieën, dus toch maar beter crawl aanleren.

•Om eentonigheid te vermijden kun je beter wat variatie inbouwen. Enkele 

voorbeelden: * 20 slagen gewoon tempo, 5 slagen snel. * 75 meter gewoon 

tempo, 25 meter snel. * 10 X 100 meter, telkens 10 seconden rust. *

afwisselend 10 slagen uitdrijven, 10 gewoon.

•Vergeet ook niet los te zwemmen na de training of na een wedstrijd. Dit

voorkomt spierpijn achteraf.



Vervolg

•Daags voor een wedstrijd doe je best geen zware trainingen. Eventueel 

wat los zwemmen kan best. Ook de dag na een wedstrijd is het beter om 

niet te zwaar te trainen.

•Iets over voeding: 

* Met een lege maag zwemmen is niet aangeraden 

* Vóór een wedstrijd drink je best wat water of een sport

drank

  * Ook een boterham of een sportkoek kun je eten voor de 

wedstrijd 

* Daags voor een wedstrijd eet je best wat meelproducten

zoals spaghetti of macaroni

* Alcohol, suiker en te veel koffie voor een wedstrijd zijn af 

te raden



Wat voorbij is

Kerstduik Brugse Reien

 Veel toeschouwers, toneel in en rond het water en veel ijsberen . Dat waren

de ingrediënten van de demonstratie in Brugge. Zoals gewoonlijk bleven we

nog even “plakken” om nog wat na te praten en na te spoelen.

Oostende

 Op 6 december trokken we met 19 ijsberen van onze club naar de zee.

Onder massale belangstelling konden we na het startschot het water in. Dit

jaar viel het wel wat tegen want we moesten nogal wat metertjes afleggen

in ondiep water vooraleer we ons in het zoute water konden leggen. Een

warm soepje en/of een jenever achteraf konden de pijn aan de benen doen

vergeten.

Loppem

 Hier in Loppem was het werken geblazen want voor een fles jenever moest

je minstens 100 meter zwemmen nadat je eerst al een 50m wedstrijd had

afgelegd. De pechvogel van de dag was onze nieuwste ijsbeer op verplaat-

sing Jona, die er in slaagde om zijn vinger tussen de deur van de auto te

steken. En dat deed ferm pijn nietwaar Jona. Je hebt alleszins bewezen dat

je sterke tanden hebt want je hebt er hard moeten op bijten.

Boom

 Eerst een ijsberenwedstrijd en dan nog een binnenbadwedstrijd na de mid-

dag. Dat deden onze koene ridders Jan, Stein en Ronald. De beste tijden

werden wel gezwommen in het koude water. Niet echt een verrassing ver-

mits zij alle drie rasechte ijsberen zijn of komt het door de regen van uitslui-

tingen in het zwembad te Schoten? De moed niet laten zakken hoor, alle

begin is moeilijk.

Dendermonde

 Het was mooi weer en het water was te warm. Alles verliep vlot tot bij de

receptie. Edmond slaagde erin om de micro stuk te roepen. Was hij veel te

enthousiast? Gelukkig was er Honoré die zijn halve auto afbrak om zijn

geluidsinstallatie binnen te brengen



PROMO

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



Wat nog komen moet

Zaterdag 23 maart: doop- en eindfeest

16u45: Afspraak aan het zwembad

17u00: doop van onze nieuwe ijsberen (tot 18u00)

18u30: Afspraak in zaal Nadia 

* Uitreiking van de prijzen

  * Feestmaaltijd (13 EUR voor volwassenen en 6 EUR voor 

kinderen jonger dan 12 jaar) 

* Gezellig samenzijn met muziek

Menu: 

* Aspergeroomsoep 

* Kalkoenfilet met champignonroomsaus met kroketjes 

* Koffie met gebak

Ter plaatse te betalen. Wel minstens één week op voorhand reserveren bij

Annie.

Donkduik: datum nog niet gekend. Waarschijnlijk half april

Inschrijvingen,

opmerkingen en mededelingen

mogen ook naar onze e-mailadressen gezonden 

worden

Edmond distero@skynet.be

Annie Bijloos@yucom.be

Diane diane.callebaut@freegates.be



1 mei: begin zomerseizoen

• We komen samen bij Diane e Edmond om 14 u in de Bijlokestraat 14 

te Dendermonde. Breng je eten mee voor de BBQ. Zorg ook voor 

bord en bestek

• Hoe deze dag verder verloopt hangt van het weer af

• Iedereen is welkom

• Inschrijven vooraf hoeft niet

• Breng wel je zwemgerief mee en geschikte kledij, laat dus best je 

zondagse schoentjes thuis.

2 juni: Feryn-pijl

• Wij fietsen 50 km en vertrekken in Kapelle op de bos.

• Indien je graag wil meegaan verwittigd Annie of Diane voor 1 mei

Wist je...

… dat onze Luc nog eens vader gaat worden.

… dat hij ondertussen "stiekem" getrouwd is.

… dat Ronald, Luc, Marc, Stein en Edmond ook kunnen steigeren (= werken 

aan de steiger)

… dat je met een dode vis mag gooien in het water, maar niet met een

badjas, want zelfs een dode vis heeft beter zwemtalent dan de best

getrainde badjas.

…dat het vorige DYBke met een gloednieuwe kleurenprinter gedrukt is. 

maar dat er bij dit DYBke niet veel kleur van over blijft.



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


