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DYB’keDYB’ke

Voorwoord

Het wordt ZOMER, en dus beter weer en gaan we wekelijks onze doortoch-

ten zwemmen. Achteraan vind je nogmaals de dat. Voor de Joggins moet je

je niet op voorhand inschrijven, maar voor de wedstrijden uiteraard wel.

De BBQ in de bijlokestraat had veel bijval en dankzij het geode weder was

het heel plezant en hebben we zonder problemen naastr de vijver kunnen

eten, drinken, …

In dit DYB’ke weeral veel inbreng van onze secretaries. Wanneer klimmen de

andere ijsberen eens in de pen????

Prettige vakantie

Inhoud

- Weetjes

- Wist je dat …

- Op zoek naar nieuwe uitdagingen

- Onze voorzitter kampte …

- Eindfeest: de volledige tekst …

- Wat voorbij is …

- Ledenlijst

- Promo

- Doortochten



Weetjes

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

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

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

gezinsabonnement kost 214,00 euro en is geldig voor alle gezinsleden 

ten laste.

• Sommige mutualiteiten betalen het lidgeld van sportclubs gedeeltelijk 

terug. Vraag er eens naar.

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

naar onze nieuwe aanwinsten die we ontvingen ter gelegenheid van ons 

jubileum.

• De Vlaamse zwemliga heft een webside: www.vzl.be, een bezoekje waard.

• Ook de Brugse ijsberen hebben een nieuwe webside: www.brugseijsbe

ren.be met goede links.



Wist je dat …

Wist je dat … er bij de ijsberen zo iets al seen club-broek (u leest het

goed broek i.p.v. boek) bestaat? Diane (Christiaans) en Jan weten er alles

van.

Wist je dat … met proton betalen zeer gemakkelijk is: Diane (Christiaens

nogmaals) en Odi testen deze vorm van betalen uit. Binnenkort uitvoerig

verslag hierover!

Wist je dat … als je veel zwemt een zwembroek of badpak wel zeer erge

vormen van slijtage kan vertonen zoals uitrekken en doorzichtig worden.

Ronald is aan het uittesten hoever je hierin kan gaan.

Wist je dat … Luc vader werd van een gezonde dochter Femke.

Wist je dat … Edmond advies kreeg van een hartspecialist om een duur-

sport te doen, bijvoorbeeld zwemmen. Wie leert hem zwemmen?

Wist je dat … we in Hoei met 12 zwemmers aanwezig waren.

Wist je dat … onze compititiezwemmers: Jan, Stein, Ronald en Diane reeds

2700 m zwemmen 3 maal per week.

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.



Op zoek naar nieuwe uitdagingen

Afgelopen winter was een vruchtbaar ijsberen – seizoen, een aantal nieuwe

ijsberen boden zich aan en een aantal haalde de eindmeet en mochten zich-

zelf vanaf dan als echte ijsberen beschouwen. En zoals we al wel eerder wis-

ten valt het dan zowat stil rond de ijsberen. De meesten komen echt alleen

voor het ijsberen, bovenop hun andere sport of bezigheden. Na de doop lijkt

het wel of sommigen echt van de aardbol verdwenen zijn.

Maar er zijn ook ijsberen die als “andere” sport zwemmen hebben. Je kent

ze wel, die van DYB zijn Jan, Ronald, Stein, Annie en ikzelf en van SWEM

bijna allemaal. Hardnekkig op zoek naar “water” om in te trainen slaagden

ze erin om 2 à 3 maal per week te trainen. Resultaten bleven niet uit! En

dan is het moeilijk om niet op de lauweren gaan te rusten en te blijven

doorgaan met zwemmen. Als ijsbeer kan het deugd doen als je die bittere

kou wist te overwinnen. Ook in de zwemsport kan je je lat verleggen en op

zoek gaan naar een uitdaging. Onder de noemer “zwemsport” valt afstand

opdrijven, techniek verbeteren, met de klok gaan trainen maar ook voldoen-

de slapen, gezond eten en drinken, verstanding omspringen met sigaretten

en alcoholgebruik. Ieder punt op zich kan een uitdaging betekenen, een uit-

daging die eens je ze overwonnen hebt evenveel deugd kan doen als die

duik tussen het ijs.

Hiermee wil ik eigenlijk zeggen, dat als opdracht van trainster is armen crawl

en tegelijk benen dolfijn zwemmen, het best wel eens een keertje in Keulen

zal horen donderen maar net als bij ijsberen is niet “ik probeer het en zie

wel wat het me oplevert”. Misschien lukt het niet van de eerste keer, maar

dat is juist wat heet een uitdaging.

DC



Onze voorzitter kampte met gezondheidsproblemen

Onze voorzitter begon het knap lastig te krijgen, de minste inspanningen

zorgde ervoor dat hij buiten adem was en dat hij herhaalde keren per dag

“hartkloppingen” kreeg. Een arts werd erbij geroepen, die vond het specia-

listenwerk en hij werd doorgestuurd naar een hartspecialist want normaal

bleek het niet te zijn.

Onze Edmond dus richting hartspecialist, die op zijn beurt aan zijn werk

begon … Ons voorzitterke ocharme, werd met een hoop zuignapjes op een

fiets gezet en hij moestb trappen, trappen en nog eens trappen, en de

bovengenoemde klachten bleven bijgevolg niet uit.

Buiten adem, denkend dat het einde nabij was, kreeg hij het evrdikt te

horen. Met onze voorzitter zijn hart bleek niks mist e zijn (ik wist wel dat hij

een goed hart had …). Alleen zou hij dringend aan sport moeten beginnen

doen, uithoudingssport nog wel.

Onze Edmond, ondertussen bekomen van de inspanning begon een gezellig

klapke met de hartspecialist, en vertelde van de ijsberen en het koude nat

waarop de hartspecialist reageerde met de vraag “Is dat niet gevaarlijk?”

Onze toch wel redelijk mondige Edmond wist niks meer uit te brengen …

Geloof het of niet maar bij onze ijsberen konden ze hem zelfs een redelijk 

voor de hand liggende oplossing aanbieden voor zijn gebrekkige conditie …

DC



Eindfeest 2002 … de volledige tekst

Niet in het klassement:

Thierry 11punten, Dave 27punten

Aalst (ZNA): Jessie, Thijs, Steven, Joachim

Klassement:

Walter: (11 punten) je bent nog steeds welkom op al onze activiteiten om

het sportgebeuren te bekijken op een andere manier dan dat je al gewend

was.

Jonas: je behaalde 12 punten

Nick: je behaalde 17 punten

Henri: als je wilt weten hoeveel rondjes je moet zwemmen indien je een

glas wijn gedronken hebt, moet je bij Henri zijn. We noemen hem vanaf nu

de calorie-ijsbeer.

Claire: (21 punten) af en toe verschijnt ze uit het niets als een schaduw

van Diane Merckx.

Edmond: moest ik van u zijn, ik zou mijn vrouw wat meer in het oog hou-

den tijdens ijsbeertrainingen. Schaars gekleed, donker en zoveel schoon

volk, wat wil je. Als je eens komt kijken zul je je ogen niet geloven. Je bent

gewaarschuwd.

Amy: een klein beetje tegenslag, dat mag je toch niet tegenhouden om te

ijsberen, nu het net zo goed begon te gaan.

Diane Merckx: samen met Honoré heeft ze heel wat watertjes doorzwom-

men. Ze is momenteel de vrouwelijke ijsbeer die het langst in onze club is.

Daarom kozen we haar als meter.

André: als het achter de coulissen te heet wordt komt hij zich afkoelen in

het koude water.

Diane Christiaans: veel noten op hare zang, veel trapjes opzoeken voor

een tussenpauze en een badpak met toch zo korte pijpen. Zo zien en horen

we ze bijna iedere zaterdag.

Luc: het verwondert ons dat hij, tussen het kinderen maken door, nog tijd

heft gevonden om de steiger te vernieuwen.



Youssef: wat is toch de reden waarom je gestopt bent met binnen trainin-

gen. Het ging juist zo goed. We vroegen aan Filip en Amakua maar die wis-

ten het ook niet. Of moeten we het aan iemand anders vragen misschien?

Honoré: toen onze geluidsinstallatie uitviel was Honoré onze redende engel.

En omdat zijn job als kerstman geslaagd was vonden wij dat hij zijn taak als

peter van onze nieuwe ijsberen ook goed zal vervullen.

Lea: nu de dochter de deur uit is, is het kwestie van het hoofd koel te hou-

den.

Sylvia: ze denkt van zichzelf dat ze niet moedig is maar ze gaat toch tel-

kens weer in het koude water, weleenswaar telkens met de voeten eerst.

Rony: via de beelden op TV kunnen we je af en toe nog eens bewonderen.

Erik: op één van je zaterdagstrainigen moesten we je tegenhouden of je

zou in het water gesprongen zijn met je fietskleren aan.

Jona: je behaalde 119 punten. Zien we je volgend jaar terug zonder blauwe

vinger?

Gerda: je was als eerste de Maas over maar de aanskomst was op een ver-

keerde plaats. Volgend jaar beter.

Heidi: waar train je tegenwoordig als ijsbeer? In de pompbak tussen de

afwas. Of draai je rondjes mee in de afwasmachine?

Ben: als piepjonge ijsbeer gaan je punten van jaar tot jaar omhoog. Doe zo

voort.

Robert: de innerlijke verwarming gebeurt bij Robert met minstens 3 trappis-

ten, de vingers worden verwarmd door een sigaret en als de zwembroek te

nat is zwemt hij zonder.

Sharon: geloof het of niet, dit is het senario: eerst sminken, haren kammen

en dan het vuile water in.

Dorien: toch spijtig dat de lichten van de steiger zo fel in de ogen schijnen.

Je kunt zo moeilijk zien of het een knappe gast is die staat te kijken. In alle

geval, je bent de beste vrouwelijke nieuwe ijsbeer. Proficiat.

Diane Callebaut: je bent erin geslaagd om twee kleine en één groot kind in

het water te krijgen. Als enig vrouwelijk bestuurslid was ik vroeger numeriek

in de minderheid. Nu jij als virtueel bestuuurslid al heel wat activiteiten mee

helpt organiseren, zijn wij als het sterke geslacht zeer gioed vertegenwoor-

digd in het ijsberen bestuur. Van emancipatie gesproken. Dank voor je inzet

Diane.



Amakua: vorig jaar won je al de wedstrijden als ijsbeer. Dit jaar volstaan de

salto’s op de wipplank niet meer om te winnen.

Odi: als beste “swem ijsbeer” behaalde je … punten. En je was ook de enige

“swemmer” die zoveel punten verzamelde hier in Dendermonde. Profiaciat.

Marc: ‘t was carnaval en Marc was niet meer te zien. De week nadien ook

niet want hij moest afkikken. Ondanks dit is hij er toch in geslaagd om de

eerste nieuwe mannelijke ijsbeer te worden.

Annie: van katten wordt gezegd dat ze zeven levens hebben. Ik ben echter

zeker dat sommige mensen er minstens twee hebben. In het ene laven kan

ze heel goed spagetti maken, ik kan het weten want ik heb er van gegeten.

En het andere leven isijsberen, ijsberen, en nog eens ijsberen. Om een heel

epistel toch wat in te korten geef ik hier enkele sleutelzinnen.

Na een wedstrijd heel België contacteren om te weten te komen welke fout-

code wat betekent. Drie keer per week de hersenen pijnigen om uit te zoe-

ken hoe we onze zwemmers het meeste kunnen laten afzien binnen, ik

bedoel eigenlijk een training geven. Geregeld alle moderne snufje gebruiken

zoals email om de voorzitter te verwittigen dat het vergadering is en een

GSM om de voorzitter te melden dat de vergadering begonnen is. En omdat

ze weet dat ze een groot risico loopt om met haar auto ergens richting

wedstrijd aan de kant zal moeten staan, zorgt ze ervoor dat ze telkens

sterke jongens meeneemt voor het geval dat er moet geduwd worden. De

secretaresse van de club, trainster, taxi … met 287 punten de eerste ijs-

beerin van de club.

Ronald: moest hij kunnen, hij zou zijn schoolboeken meebrengen om te ijs-

beren. Onopgemerkt loopt hij er altijd bij. De vooruitgang die je als zwem-

mer maakte was enorm. Daarom willen we je belonen met de trofee van de

meeste binnentrainingen. Proficiat.

Jan: hij heeft dezelfde zwemstijl binnen als buiten. Een rasechte ijsbeer. Hij

is de snelste schoolslag ijsbeer van onze club. Proficiat.

Filip: vorig jaar onze nummer één. Hij zwemt als een elastiek. Duik erin en

vlug eruit.

Stein: let op! Gevaarlijk virus! Niet te dicht bij Stein zwemmen want het is

heel besmettelijk. Dit zijn  de symptomen: kop, schouder en als het zou

kunnen de buik ook nog boven water. Dit seizoen nummer 1. Proficiat.



Met 330 punten gaat hij lopen met de trofee van de meeste binnentrainin-

gen: Ronald

Op de derde plaats met 335 punten: Jan

Er schieten nog 2 over, deze uitslag geven we na een half uurtje pauze …

(ge moest hun gezichten hebben gezien !!!)

Op de tweede plaats met 349 punten en dubbel zoveel afstand op de stij-

ger dan in het water: Filip

Ondanks een demonstratie die hij mistte, is hij er in geslaagd om dit punt

per punt in te halen op woensdagtrainingen, nipt gewonnen met 351 pun-

ten: Stein





Wat voorbij is

Hoei

Het was prachtig weer die dag. De temperatuur van het water was 8°C.

Maar om de Maas over te zwemmen moest je wel wat kracht overhouden op

het einde van de rit. Want met een debiet van 500 m3/sec had je heel wat

armspieren nodig om de muur te halen. Dat ondervond Robert die de muur

maar niet dichter zag komen in zijn vertrouwde schoolslag. Uiteindelijk scha-

kelde hij over naar een soort crawlslag waardoor hij toch de trap bereikte.

Een mooie prestatie, want hij liet nog twee zwemmers achter zich. Ook

onze sterzwemster Diane kwam als derde toe bij de dames en dat in school-

slag nogwel. Jan kwam als zevende zwemmer toe in zijn koers en leek hele-

maal niet uitgeteld. Een mooie prestatie.

Doop en eindfeest

Een doop om nooit te vergeten. Want pastoor van dienst werd onmiddelijk

ingehuurd voor 20 jaar omdat hij het zo goed deed. Smossen met water en

moddert is zijn  specialiteit. Meter Diane en Peter Honoré kregen de volgen-

de dopelingen voorgeschoteld:

Dorien Dalemans, Diane Christiaans, Sharon Vlassenroot, Sylvia De Schepper

en Marc Vinck.

Donkduik

Op maandag 1 april zwommen we in de donk. De publieke belangstelling was

zeer groot, vooral toen we uitpakten met een tent op de steiger en heel

wat ongewone kledij.

Het hoogtepunt van onze vertoning was zeker de duik van onze voorzitter

Edmond die met kleren en al in het water gegooid werd. Omdat er te veel

volk was in de eet- en drankgelegenheden ana het donkmeer werden er pan-

nekoeken gebakken in “Driedochtershuis” ergens in Uitbergen. Ook daar was

het aanschuiven geblazen om een pannekoek te bemachtigen.



Avondwedstrijd DZO

Hier toonde Stein hoe sterk hij was in de 400 m vrije slag. Niemand had ver-

wacht dat hij Ronald zou voorbij zwemmen. Toch bleven beide zwemmers

onder de 7 minuten. Proficiat. 

BBQ

Pinkstermaandag: opening van het zomerseizoen.

Aan de vijver bij Diane en Edmond: voor herhaling vatbaar.



Ledenlijst DYB seizoen 2001-2002

De ledenlijst werd gepubliceerd in het dybke, maar bij bescherming op de

privacy wordt hij in dit medium niet opgenomen.



Vervolg van wat voorbij is …

Masterwedstrijd in Temse

Dit moest het hoogtepunt worden in de sportieve carriére van onze club.

Jawel hoor, want één van onze zwemmers deed voor de eerste keer mee

aan een binnenbadwedstrijd en werd meteen ingeschreven in een wereldtijd

op de 100 m schoolslag. Van een blits carriére gesproken. Het was onze

Marc die op zaterdag 13 maart op de blokken stond tussen goed getrainde

en sterk gespierde jonge mannen. Het contrast was groot want Marc was op

een andere plaats “gespierd”. Al bij de start bleek dat een wereldrecord er

niet meer in zat want hij dook als laatste het water in. Tot overmaat van

ramp bleek achteraf dat hij uitgesloten werd omdat hij de muur niet met

twee handen samen aangeraakt had bij een keerpunt. Nog een geluk dat de

pers niet uitgenodigd werd, want ikzelf was dik in de fout gegaan want ik

had Marc ingeschreven voor de 100 m schoolslag en de tijd opgegeven die

hij vermoedelijk zou zwemmen op 50 m schoolslag. Met een tijd van

01.53.59 is dit wel een clubrecord. Ook Ronald verbeterde zijn persoonlijk

record van 50 m vrije slag. Hij won zelfs de spurt van Rika.



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



Reeds voorbij

Zaterdag 25 mei: masterwedstrijd in Aartselaar

Zondag 26 mei: duik in Wachtebeke

Vrijdag 31 mei: kampioenenhuldiging sporthal Sint-Gillis

Zaterdag 1 juni: Feryn-pijl fietshappening

Zondag 2 juni: duikinitiatie Lebbeke

Staat nog te gebeuren

Zaterdag 8 juni: banket VZL

Vanaf 23 juni: doortochten zie DYB’ke derde editie

Zoals vorig seizoen willen wij graag een tweedaagse organiseren tijdens de

vakantie. WIl je graag mee gaan neem dan contact op met Diane Callebaut

of Annie.

Dringend

Aan de wedstrijdzwemmers:

Inschrijvingen doortochten afgeven aan Annie

Zie DYB’ke derde editie

Schriftelijk of via email naar Bijloos@yucom.be

September: Opening van het ijsberenseizoen (zie volgend DYB’ke)



DYB

voorzitter: Edmond De Stercke

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

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) 



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


