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Voorwoord

Voorwoord

Hopelijk heeft iedereen genoten van zijn welverdiende vakantie en hebben

de sportievelingen niet vergeten om af en toe eens wat te trainen.Op 14

september openen we ons 26e seizoen en hopen we dat het water snel

kouder wordt. Veel leesgenot en een sportieve start. 

EDS

Een dadje Oostende

Op 15 september trekt Dendermonde massaal naar Zee, voor slechts 8 euro

heb je treinreis heen en terug, deelname, tombola, lunchpakket, 2 consump-

tiebonnen, kortingboekje en muziekale animatie.

En Oostende zelf blijft die dag uiteraard ok niet zonder animatie.

Info en inschrijving via dienst toerisme en stadspromotie,

Stadhuis - Grote Markt - Dendermonde - Tel 052 21 39 56

Fax 052 22 19 40

Inschrijven tot 3 september!!!



Belevenissen zomerseizoen 2002

Zondag 31 juni, Schoten

De eerste doortocht van het seizoen was traditiegetrouw in Schoten. Ronald

en Stein zwommen hier voor de eerste keer een wedstrijd. Ronald, weinig

van zeggen maar zichtbaar zenuwachtig, verscheen aan de start met 16

lotgenoten. Toen hij 20 minuten later uit het water stapte keek hij naar de

koord die hij tijdens zijn wedstrijd nauwelijks moet gezien hebben want hij

legde al zigzaggend nogal wat extra meters af.

Stein die in dezelfde koers zwom als Jan, vertrok al hoestend. Jan voorbij-

steken was niet mogelijk ondanks geroep, getier en gevloek van moeder

Diane. Diane was zeer gelukkig toen bleek dat ze als tweede zwemmer van

haar koers uit het water kwam. Ze had de indruk dat ze heel goed gezwom-

men had. Groot was daarom de ontgoocheling toen ze op de uitslag ontdek-

te dat Rika, enkele koersen later ruim 1 minuut sneller gezwommen had.

Tijdens dit seizoen kondigde zich dus een sportieve strijd aan: Diane doet

pogingen om vóór Rika te zijn en Jan laat zich niet graag inhalen door Stein.

Zaterdag 6 juli, Beveren

Jan en Annie kregen de opdracht om de tent alleen op te zetten. Onder

aanmoedigingen van lotgenoten stond hij op nauwelijks 15 minuten recht.

Jan had zich wel voorgenomen om bij het afbreken zeker niet te helpen en

Annie  zal dan wel toevallig de uitslagen moeten gaan halen. Het was er

zeer rustig tot plots een zwerm ijsberen, gepakt en gezakt met stoelen,

zakken, boeken en speelgoed kwam binnenvallen. Gedaan met de rust.

Marc liep er wat zenuwachtig bij want dit was zijn eerste wedstrijd van

1000m in open water. Hij was zeer opgetogen toen hij aan de aankomst

ontdekte dat er nog twee zwemmers na hem toekwamen. Hier ook zat de

strijd erin want dit waren de te kloppen tegenstanders. Diane had het even

moeilijk bij de aankomst toen ze maar nipt won van Sabine (LZV) die

razendsnel kwam aangespurt. Weer een tweede plaats voor Diane.

Deze wedstrijd was het Vlaams Kampioenschap. En dat de DYB-ers van zich

laten horen zie je aan de uitslag: * 1ste plaats voor Diane * 3de plaats voor

Jan en Annie



De jogging wordt een ontgoocheling voor Edmond omdat hij niet in staat is

om zijn jongste zoon Ben te volgen. Maar Ben traint wel. Wij eindigen onze

dag met een samenkomst op de markt in Dendermonde waar we kunnen

genieten van wat optredens ter gelegenheid van 11 juli.

Zondag 7 juli, Ninove

Stein eindigt deze keer vóór Jan. Al kan Jan zich beroepen op verzachtende

omstandigheden omdat hij nauwelijks geslapen heeft. Maar met aangepast

vrouwelijk gezelschap is de schade nauwelijks voelbaar.

Aangemoedigd door een bende schreeuwende ijsberen komt Marc uitgeput

aan de eindmeet. Met de tong uit zijn mond hangt hij een paar minuten te

hijgen boven de buis die bij aankomst moet aangetikt worden.

De revelatie van de dag is Ronald die als derde eindigde. Tijdens de jogging

ontdekken we een nieuw zwemtalent als blijkt dat Diane Christiaans niet bij

te houden is op de 500m. Zelfs Marc kan haar niet volgen.



Speciale Uitneembare Editie

De

Nieuwe

Ijsbeer



Voorwoord

Deze speciale editie is bedoeld voor iedereen die interesse heeft voor het

ijsberengebeuren en het eens een keertje wil proberen.

Met andere woorden, je kan dit boekje dus gewoon doorgeven aan

geïntersseerden.

Maar ook doorwinterde ijsberen kunnen deze editie als geheugensteuntje 

gebruiken.
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1. Bestuur

Voorzitter + DYBke + Penningmeester

Edmond De Stercke

Bijlokestraat 14

9200 Dendermonde

Tel 052 22 07 59

Secretariaat + Sportsecretariaat + Trainingen

Annie Bijloos

Veerstraat 83

9290 Uitbergen

Tel 09 367 63 70

Materiaalmeester + Technieker

Luc Van De Velde

Mandekenstraat 68

9200 Baasrode

Tel 052 34 11 05



Geschiedenis van de club

Sinds het ontstaan van de club werd een “boek” bijgehouden. In het “boek”,

zoals gezegd in ijsberentaal, staan alle ijsberen met hun doopjaar, vind je

ook foto’s en krantenknipsels en dergelijke meer.

Door in het boek te neuzen kwam ik tot de volgende bevindingen …

Aanvankelijk zwommen de Dendermondse IJsberen onder de Dendermondse

Zwemvereniging Olympos (DZO). De eerste ijsberen werden gedoopt in het

jaar 1973.

In 1979 gingen de ijsberen een eigen leventje leiden en startte een nieuwe

club, die vanaf nu de naam “Dendermondse IJsberen” zou dragen. Slechts

een jaar later kende de club haar grootste bloei en had in dat jaar maar

liefst 19 dopelingen!

De club kende eveneens een dieptepunt in de jaren 1992 tot 1998 met

slechts één dopeling. In  die periode waren er ook zeer weinig actieve

zwemmers, het scheelde geen haar of de club had haar boeken dichtgedaan.

Gelukkig hebben ze dat niet gedaan want sinds 1999 zijn er terug 27 ijsbe-

ren gedoopt.

In totaal zijn er maar liefst 182 zwemmers gedoopt, dit wil zeggen dat wel

meer mensen het koude nat trotseerden , maar doordat ze opgaven om één

of andere reden, niet gedoopt zijn. Dus enkel de regelmatigsten komen in

aanmerking om gedoopt te worden.

Noemenswaardig is wel dat we Honoré De Blieck, dopeling in 1979 en Diane

Merckx, dopeling in 1981 nog regelmatig het koude nat zien trotseren,

vorig jaar waren ze meter en peter van de nieuwelingen.

in 2002 vierden de ijsberen hun 25 jarig bestaan. En wie goed kan tellen

weet dat dit het 29 jarig bestaan had moeten zijn.

Momenteel zijn er 35 leden waarvan 14 zwemmers een competitievergun-

ning hebben bij DYB en 5 een competitievergunning bij SWEM.
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1. Buitentrainingen:

Zijn voor iedereen bedoeld die interesse heeft voor ijsberen en geen 

ernistige lichamelijke letsels vertonen die dat zou kunnen beletten en 

niet kunnen sporten.

2. Binnentrainingen Recreatiegroep:

- Minimum aan techniek schoolslag en crawl

- Trimzwemmen: 500 à 1000 m/ sessies

- Initiatie reddende zwemmen

- Als overgang naar de competitiegroep

3. Binnentrainingen Compititiegroep

- Techniek alle zwemslagen

- 3 x 3000 m/week training

- Initiatie reddend zwemmen

- Voor bereiding op competitiewedstrijden zowel binnen als buiten

Buitentrainingen

1. Zwembad Olympos Dendermonde

2. Zeilmeer in Lokeren

3. Bijlokestraat 14 Dendermonde

Binnentrainingen recreatiegroep

1. Zwembad Olympos Dendermonde

Binnentrainingen Competitiegroep

1. Zwembad Lebbeke

2. Zwembad Lokeren

3. Zwembad Olympos Dendermonde







Inschrijvingsblad wedstrijden ijsberen:

Inrichtende Wedstri jden Wanneer inschri jving

club SS/VS

ZDKK Wedstrijd in de Gavers 03-11-2002

RTCN Wedstrijd Theux 17-11-2002

ZDKK Sinterklaasduik Ninove ?

BYK Kerstduik Brugse Reien 22-12-2002

Stad Oostende Nieuwjaarsduik 05-01-2003

BYK Wedstrijd Lac van Loppem 19-01-2003

ZYC Wedstrijd Boom 26-01-2003

DYB Wedstrijd aan Olympos 09-02-2003

HUY Overtocht Maas 22-03-2003

DYB Demonstratie Donk ?

Dit inschrijvingsblad invullen en afgeven aan Annie Bijloos of

een ander bestuurslid, zo snel mogelijk en liefst op de 

OPENINGSVERGADERING van 14 september!!!!

Naam:

...............................................................................................

INVULLEN - UITSCHEUREN - AFGEVEN



Buitentraining

Lokeren

SWEM

Buitentraining

Bijlokestraat

Buitentraining

Olympos

Binnen-

training

Lebbeke

Competitie

Binnen-

training

Lokeren

Competitie

Binnen-

training

Olympos

Competitie +

Recreatie

Maandag

Dinsdag 19u -19u30 19u45 - 21u

Woensdag 17u - 17u30 19u - 19u30

Donderdag 19u -19u30 19u45-20u45

Vrijdag

Zaterdag 16u30-17u 17u-18u

Zondag



Wat heb je nodig om te ijsberen

1. Voor ijsberen trainingen

- Badjas

- Badslippers

- Badpak of zwembroek

- Badmuts en eventueel zwembril

2. Voor ijsberenwedstrijden en demonstraties

- Het zelfde als voor trainingen +

- Grote zwemzak (om alles in op te bergen)

- Training

- Sportschoenen (nodig om u warm te lopen voor de wedstrijd)

- Minimum 2 badpakken of zwembroeken (als je meer dan één

wedstrijd zwemt)

- Warme kousen

- Handschoenen

- Grote plastieken zak ( te gebruiken om alle kleding aan het water 

in te stoppen, dat draagt gemakkelijker met verkleumde vingers)

Klassement regelmatige ijsbeer

Per ijsberen training verdien je 1 punt, met 3 trainingen per week verdien je

5 punten.

Wie een wedstrijd of demonstratie meedoet verdient 20 punten.

Dit alles wordt nauwgezet bijgehouden.

De trofee van de “IJSBEER” wordt uitgereikt op het eindfeest.



Reglement

1. Het absoluut verboden om alleen in het water te gaan.

Buiten zwemmen is enkel toegelaten vanaf 2 zwemmers.

2. Omdat de groep groter wordt en om het toezicht te vergemakkelijken

vragen wij om in het 25 meter gedeelte te zwemmen, dus niet voorbij

de tweede steiger.

Deze regel geldt uiteraard aan het zwembad Olympos.

3. Aan het zeilmeer in Lokeren geldt dat er enkel gezwommen wordt op

plaatsen waar je kan staan, graag de richtlijnen volgen van de mensen

die daar het meeste trainen.

4. Het is basoluut verboden om elkaar in het water te duwen.

Het is immers niet de bedoeling dat iemand een “schrik” pakt.

IJsberen die je op eigen tempo en kunnen.

Dit reglement is bedoeld om de veiligheid te bevorderen.



? Data volgt later

Binnenbadwedstrijden worden apart meegedeeld aan de betrokken zwem-

mers.

Inrichtende club Winterprogramma Wanneer

DYB Opening ijsberenseizoen + algemene vergade-

ring

14-09-2002

ZDKK Wedstrijd in de Gavers (Ninove) 03-11-2002

RTCN Wedstrijd Theux 17-11-2002

ZDKK Sinterklaasduik Ninove ?

BYK Kerstduik Brugse Reien 22-12-2002

Stad Oostende Nieuwjaarsduik ter hooghte zwembad 05-01-2003

BYK Wedstrijd Lac Ban Loppem 19-01-2003

ZCY Wedstrijd Boom 26-01-2003

DYB Wedstrijd aan Olympos 09-02-2003

HUY Overtocht Maas 23-02-2003

DYB Demonstratie Donk ?

DYB Doop en eindfeest 22-03-2003

Zomerprogramma

DYB Opening zomerseizoen/ BBQ Bijlokestraat 01-05-2003

Feryn-pijl ?

Doortochten ?

2-daagse voor compitiezwemmers ?

Europese zwemkampioenschappen Masters 26 tot 31-08-2003



Zaterdag 13 juli, Lokeren

Vandaag zagen we een ontgoochelde Diane Callebaut hier in Lokeren. Ze

heeft haar rivale Sabine laten voorgaan. Met zware voeten volgde ze de

wedstrijd van Stein en Jan. Want vorige zondag liet Stein zich wegduwen

aan de start. Ook tijdens het keerpunt moest hij even halt houden om wat

zwemmers voorbij te laten. Voor welke verrassingen zou hij nu weer zor-

gen?

Diane was al volop enkele vloeken aan het bedenken toen we vlak na de

start een Stein zagen die vooruit schoot als een kanon. De eerste 500m

heeft Diane geen woord kunnen zeggen. Stein bleef volhouden. Meer nog,

de afstand met de tweede zwemmer werd nog groter. Stein was deze keer

wel zichtbaar moe bij de aankomst. Met een tijd van 16.52 op 1000m

schoolslag is dit toch een mooie prestatie. De stand Stein-Jan was dus 2-2.

Zondag 14 juli, Oostende

Hier in Oostende had Stein duidelijk geen goesting om te zwemmen. Het

water was te slecht van smaak, er waren te veel golven en het water was

te koud. Het werd 3-2 voor Jan. Met een uitgebreid uitzwaaiplechtigheid

namen we afscheid van de familie De Stercke-Callebaut die naar betere oor-

den vertrokken. Dat afscheid nemen moeilijk kan zijn ondervond ook Jan die

later op de avond ook afscheid moest nemen van zijn "vrouwelijk gezel-

schap".

Zondag 21 juli, Wetteren

Wat gebeurt er toch met die tent dit jaar? Nu werd ze daar zomaar op het

gras gegooid van de Nieuwdonk zonder op te zetten. Marc ging onmiddellijk

weer weg. Om een dutje te doen? Maar hij had wel de tafel open geplooid

met een plantje erop. De ijsberen vielen weer eens op.

Even later kwam Jan eraan. Hij zou de tent helemaal alleen opstellen. Met

wat hulp van andere sportievelingen lukte het hem.

In zijn wedstrijd slaagde Jan erin om deze keer als tweede te eindigen met

een ruime voorsprong op de derde zwemmer. Proficiat, een mooie prestatie.



Zaterdag 27 juli, Charleroi

Mooi weer, geen rimpeltje in het water en een grandioos uitzicht op het

meer van Eau d’Heure. Iedereen zwom er zijn wedstrijd in het heldere water

heel rustig want morgen moet er nog gezwommen worden.

Zondag 28 juli, Willebroek

In Hazewinkel op de uitgestrekte roeivijver stond Ronald stomverbaasd aan

de start toen hij hoorde dat hij 2000m moest zwemmen. Daar had hij dus

niet op gerekend. Na de wedstrijd viel de afstand best wel mee en hij leek

niet echt vermoeid.

Ook Stein moest de 2000m zwemmen. Hij zwom een prachtige tijd van

39.06 en werd 3de in zijn categorie. Zijn puike prestatie heeft hij wellicht te

danken aan een Nederlandse zwemmer die hem letterlijk en figuurlijk op de

hielen zat gedurende 1500m en dan ervandoor ging om nog ruim 200m

voor Stein te eindigen. Dat zogzwemmen werd beloond met een uitsluiting.

De thuiskomst verliep vlekkeloos voor iedereen behalve dan voor Annie

want die moest de wagen weer laten slepen door de VAB omdat een rem

vastgelopen was. Annie hoopt alleen dat het geen jaarlijkse gewoonte wordt

want vorig seizoen moest de pechdienst haar ook komen slepen.

Donderdag 15 augustus, Sint-Niklaas

Na een welverdiende rustpauze en een deugddoende tweedaagse in

Zonhoven moesten we weer aan de slag in "De Ster". Die rustige weken

waren blijkbaar niet voor niets geweest want voor de eerste keer dit sei-

zoen kwam Diane voor Rika aan.

En weer moesten de ijsberen van zich laten horen. Toen Jan, na zijn veel te

rustige 2000m aankwam met een vol flesje bier in zijn zwembroek, verga-

ten de tijdopnemers bijna de chrono in te drukken.



Zaterdag 17 augustus, Wachtebeke

Als voorbereiding op de 5000m zwommen we allemaal twee rondjes van

750m in het veel te warme water van het zeilmeer in Lokeren. Gelukkig

moest er die avond niet meer gekookt worden want de SWEM vrienden

zorgden voor een heerlijke BBQ.

Zondag 18 augustus, Brugge

Damme-Brugge moest gezwommen worden. Jan deed het met 5 koffiekoe-

ken en een vrouwelijke supporter, Ronald met enkele kusjes van Rika en

Marc met twee hapjes witte spaghetti zonder saus. Ze zwommen allemaal

tot aan de finish. Proficiat.



niet

vergeten

opening
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14

september

2002



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


