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DYB’keDYB’ke

Voorwoord

Van harte welkom bij ons “warm” clubke voor, Babette, Haïno, Anas, Mirko,

Anne, Lotte, Joline De Smedt (met dt), Sophie (met ph) De Smedt en

Peter. Vermoedelijk ben ik niemand

vergeten en in geval van wel, ook van

harte welkom. Dat er veel jong volk is

bijgekomen vinden wij zeer tof, en dat

ons jong volk is gebeten van de ijsbe-

ren-microbe bewijzen wel de tekenin-

gen die je her en der in dit boekje kan

vinden.

Ook nieuw aansgesloten bij onze club

is Elke Nuyts (dochter van Annie).

Wellicht zullen we haar zeer zelden

zien verschijnen in badpak in extreme

temperaturen. Ze zal er wel geregeld

bij zijn, lekker warm ingeduffeld met

een chronometer in haar hand op bin-

nen en buitenwedstrijden.

Dankzij haar inzet bespaart zij de club

heel wat boetes.

Binnenkort verwachten we ook Rika

Nuyts (ook een dochter van Annie).

Zij komt onder de DYB-vlag zwemmen,

vooral in het warm water.

(P.S. Annie heeft nòg wel ergens een

dochter lopen …)

Ronald Cool heeft ondertussen ook

een andere taak dan bibberen op zich genomen, hij is nu een volwaardig

bestuurslid en houdt zich bezig met de financiën.

De tekeningen zijn van Lotte en Ronald.



Mededeling

Zaterdag 21 december kerstspecial voor ijsberen. Zorg dat je erbij bent.

Wijzigingen omwille van de eindejaarsfeesten

Op dinsdag 24 en 31 december zwemmen we buiten in onze vertrouwde vij-

ver om 16.00 u i.p.v. om 19 uur

Nieuwe 

ijsberen!
We verwelkomen onze nieuwe ijsberen:

Babette Van Landgem, Lotte Matthijssens, Sophie De Smedt, Joline De

Smedt, Kevin Van Bleyengergh, Anne D’hollander, Thierry Smulders, Haïno

Sens, Anas Sens, Mirko Sens en Peter Van Doorsselaer.

Nog wat zwemprestaties

Jan verbeterde zijn persoonlijk record op schoolslag met bijna 1 seconde op

de ijsberenwedstrijd in Geraardsbergen.

Hij zwom een tijd van 00.42.21 op 50 meter schoolslag buiten. Hij is hierbij

maar 1 seconde tyrager dan het clubrecord dat op naam staat van Stein,

gezwommen in binnenbad.

Tijdens de Oost-Vlaamse kampioenschappen voor masters in Lokeren verza-

melden we 3 medailles:

Goud voor Annie, ZIlver voor Ronald en brons voor Rika.

Diane werd eervol vierde met een persoonlijk record op de 50 meter school-

slag: 00.48.73

Ronald verpulverde het clubrecord van 50 meter schoolslag dat op naam

stand van Luc. Hij zwom een tijd van 00.49.35.



Proficiat

Aan Elke en Annie die beiden succesvol

aan het examen van tijdsopnemer mee-

deden.

Annie volgt ook de cursus van trainer B,

vandaar dat we haar soms op zaterdag

niet zagen, een deel van haar examen is

al achter de rug en we wachten nu nog

de uitslag af.

Resultaten doortochten

Vorig jaar waren er 37 starten.

Dit seizoen verzamelde wij met 6 zwemmers, 78 starten tijdens de zomer-

vakantie.

Het eindklassement van Oost-Vlaanderen ziet er als volgt uit:

Een 1 ste plaats voor Diane Callebaut

Een 2 de plaats voor Jan Van Damme, Annie Bijloos, Ronald Cool en Marc

Vinck.

Een 3 de plaats voor Stein Verbeke

Diane werd eveneens 1 ste op de Vlaams Open Water Cup in Beveren.

Een dikke proficiat aan al onze zwemmers die nog maar eens bewijzen dat

buiten zwemmen ook een sport is voor echte ijsberen.

Resultaten op de Belgische Kampioenschappen voor masters in

binnenbad. (na twee wedstrijden)

Annie Bijloos: 2 x zilver

Diane Callebaut: 2 x brons

Ronald Cool: 1 x brons



Voorlopig klassement – regelmatige ijsbeer

Zo ziet ons voorlopig klassement eruit:

Naam Punten

Jan 70 (stevig aan de leiding)

Sharon 60 (eerste dame)

Dorien 53

Stein 50

Lotte 49 (eerste ‘nieuwe” vrouwelijke ijsbeer)

Ronald 44

Annie 41

Diane Callebaut 34

Thierry 26

Serge 25 (eerste “nieuwe” mannelijke ijsbeer)

Filip 25

Joline 24

Sophie 23

Ben 23

Anne 17

Babette 15

Erik 11

Amakua 10

Kevin 9

André 7

Anas 7

Mirko 6

Robert 5

Peter 5

Diane Merckx 5

Diane Christiaans 5

Edmond 2

Marc 1

Luc 1

Denk eraan

1 punt per training

20 punten extra op verplaatsing

5 punten indien 3 trainingen op 1 week



Ledenlijst DYB seizoen 2002-2003 vanaf 13-11-2002

Bijloos Annie

Buggehout Serge

Callebaut Diane

Christiaans Diane

Cool ROnald

D’Hollander Anne

Daelemans Dorien

De Blieck Honoré

De Bodt Robert

De Paepe Gerda

De Smedt Joline

De Smedt Sophie

De Stercke Ben

De Stercke Edmond

De Tremmerie Claire

Duquet Erik

Matthyssens Lotte

Merckx Diane

Nuyts Elke

Pauwels André

Sarpong Amakua

Sens Anas

Sens Haïno

Sens Mirko

Smulders Thierry

Van Bleyenbergh Kevin

Van Damme Filip

Van De Velde Luc

Van De Velde Odi

Van Doorsselaer Peter

Van Landeghem Babette

Verbeke Stein

Vinck Marc

Vlassenroot Sharon



Winterprogramma

Inrichtende programma wanneer

club

DYB Opening ijsberenseizoen 

+ algemene verg. 14-09-2002

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

Westrijd Theux 17-11-2002

ZDKK Sinterklaasduik Ninove ?

BYK Kerstduik Brugse Reien 22-12-2002

Stad Oostende Nieuwjaarsduik ter hoogte zwembad 05-01-2003

BYK Westrijd Lac van Loppem 19-01-2003

Wedstrijd Boom 26-01-2003

DYB Westrijd 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 Bijlokestr 01-05-2003

Feryb-pijl ?

Doortochten ?

2-daagse voor de compititiezwemmers?

Europese zwemkampioenschappen masters 26 tot 31-

08-2003

??? data volgt later

Binnenbadwedstrijden worden apart medegedeeld aan de betrokken zwem-

mers



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



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





Wat voorbij is

Halloween

Zelf licht meebrengen was de opdracht op deze donderdag 31 oktober. Dit

jaar was het weer gunstig. Er was geen wind of regen zodat de kaarsen kon-

den blijven branden.

Het was zelfs mogelijk, zo bewees Diane, om met een brandende kaars in

het water te gaan.

De belangstelling was groot want twee toeschouwers doken ook mee in het

water.

Oostende

Op 15 spetember trokken we met 1000 andere Dendermondenaren naar

Oostende met de trein.

Het werd een toffe dag met veel muziek, zon en natuurlijk als echte ijsberen

een duik in de zee.

Eerste wedstijd in Geraardsbergen

Met vijf demonstratiezwemmers was DYB weer goed vertegenwoordigd.

Sharon, Marc, Lotte, Thierry en Ben doken in het water. Lotte leek zonder

moeite de 50 meter te zwemmen en dan nog in een vlot tempo. Proficiat.

Tijdens de wedstrijden mochten we ook gezien worden, want met 3 eerste

plaatsen, 2 tweede plaatsen en 4 derde plaatsen hebben onze zwemmers

laten zien wat ze waard zijn.

Opvallend was de prestatie van Stein op de 50 meter schoolslag die zonder

veel tegenstand als eerste eindigde in zijn wedstrijd. Tijdens de volgende

reeks zwom Jan de ziel uit zijn lijf omdat hij nogal wat concurrentie onder-

vond en eindigde nog 1 seconde sneller.

Ook Ronald tikte als eerste aan bij de 50 meter vrije slag met een tijd die

mag gezien worden 00.33.95.



10 november

Diane werd uitgenodigd om tussen de Belgische elite te zwemmen in Brugge

op de jubileumviering van 25 jaar Vlaamse Zwemliga. Het was voor haar een

enige ervaring en met een tijd van 00.33.20 op de 50 meter vrije slag viel

ze echt niet uit de toon.

1 december sinterklaasduik in Ninove

Wist ge …

… Dat het na een aantal jaren ijsberen nog even moeilijk als het begin kan 

zijn, bewijzen onze ‘oude van dagen’ bij de club.

… Dat die oude van dagen trucjes hebben is ook waar, onze André zegt: 

het is psychologisch, ik ga er telkens twee keer in en de tweede keer 

gaat het gemakkelijk, dus waarom zou de eerste keer dan niet gemakke

lijk zijn.

Dat denkt hij bij zichzelf als hij staat af te vragen wat hij nu weeral kwam  

doen in zwembroek op de steiger.

… Dat het ongelofelijk deugd kan doen achteraf, kunt ge echt alleen maar 

snappen als ge uzelf zover gekregen hebt van d’r in te gaan.

… Dat wij op de steiger ongelofelijk veel plezier hebben, en tegenwoordig 

niet alleen daar. Op dinsdag en donderdag trekken immers een aantal 

zwemmers naar Lebbeke en Lokeren om binnen te trainen. Wij komen 

daar uit de auto in zwembroek, openhangende badjas, uitgezakte versle

ten kousen aan, zwemmuts op en duikbril. Gewoon geen zicht.

Moet ge telkens die gezichten van die mensen zien!!! Echt de moeite 

waard om te filmen. Dat daar nog geen accidenten van gekomen zijn.

… Dat ge door heel die verfhuis van kleren af en toe wel eens een onder

broek kunt kwijtgeraken is ook niet te verwonderen hé Ronald.



Wat heb je nodig om te ijsberen

1 voor ijsbeertrainingen

• Badjas

• Badslippers

• Badpak of zwembroek

• Badmuts en eventueel zwembril

2 voor ijsbeerwedstrijden en demontraties

• Het zelfde als voor trainingen +

• Grote zwemzak (om alles in op te bergen)

• Extra 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 plastiek zak (te gebruiken om alle kleding aan het water in te 

stoppen, dat draagt gemakkelijker met verkleumde vingers)

LET WEL OP: 

Dat allemaal bij hebben is vaak geen oevrbodige luxe, soms is het

te lang wachten vooralleer in het water te kunnen, in badjas staan

wachten is gewoon te koud.

Rechtzetting

De zaterdagtraining begint om 17.00 uur en niet om 16.30 uur.

De kleedcabines in de kelder gaan open vanaf 16.45 uur



Het plasje van Diane

Tijdens de Belgische kampioenschappen voor masters zwom Diane een per-

soonlijk en clubrecord op de individuele wissel met een tijd van 001.29.88.

Om het uiterste uit de kan te halen en om zeker geen extra gewicht mee te

nemen ging Diane voor de wedstrijd naar het toilet. Of was het van de

zenuwen of uit “hoge nood” laten we nu even in het midden. Na haar wed-

strijd hing ze uitgeput en hijgend aan de kant toen een verantwoordelijke

van dienst haar kwam meedelen dat ze verwacht werd bij de dopingcontro-

le. Daar kreeg ze te horen dat ze binnen het uur een plasje moest maken

van minstens 60 cl. Begin er maar eens aan als je letterlijk en figuurlijk

“leeg” bent. De rush naar drinkbaar water was de ingezet. Terwijl wij Rika,

Ronald en ikzelf rustig op het terras zaten begon Diane zenuwachtig te “ijs-

beren”. Maar het water liep niet rap genoeg naar beneden dacht ze. Dan

maar eens met koffie proberen. Toen Diane wat druk voelde op haar blaas

ging ze dan toch maar naar de “plascontrole”. Daar aangekomen werd ze

nog even “afgetast” om nadien dan het nodige vocht in een bekertje te

stralen.

Die avond, zo vernamen we later, heeft ze thuis veel het toilet gezien. Sinds

die dag moeten we Diane niet meer trakteren op een koffie of een watertje

na het zwemmen.

AB

Trainershoekje

Tijdens de zaterdagtrainingen in het zwembad kan je trainen in baan 1 voor

trimzwemmen en andere technieken aan te leren zoals duiken, crawlzwem-

men, rugzwemmen en overlevingszwemmen.

Baan 2 reserveren we voor compititiezwemmers.

Aan de zwemmers wordt gevraagd om zoveel mogelijk in de richting te

zwemmen zoals aangegeven op de gekleurde bladen die aan de muur van de

keerpunten hangen.

Mogen we dan ook vragen aan de andere ijsberen die liever spelen om dan

niet te doen in baan 1 en 2.



Wist je …

…Dat Joline, Anne, Babette en Lotte hun schoolmeester konden overhalen 

om ook eens te ijsberen. En hij deed dat als een flinke leerling.

…Dat Joline en Babette regelmatig 1000 m afleggen in het zwembad.

…Dat Sophie (met ph en dt aan De Smedt) een brevet haalde van 400 m.

…Dat Joline een brevet haalde van 3000 m en dat ze nu gaat voor de 

5000 m trimzwemmen.

…Dat Sharon “opgewarmd” wordt voor ze in het water duikt.

…Dat Dorien al veel minder lawaai maakt als ze in het koude water springt.

…Dat Serge misschien, soms of niet in het water gaat wegens “te kaat”.

…Dat we Kevin minder zien in het water sinds het wat kouder is geworden.

…Dat onze nieuwe meisjes het beter doen dan de nieuwe jongens.



Wat nog komen moet …

22 december Kerstduik in de Brugse Reien om 11 uur afspraak om 9

uur aan zwembad “Olympos”. Tof om mee te gaan voor alle beginnende ijs-

beren. Vooraf inschrijven is niet nodig.

5 januari 2003 Nieuwjaarsduik in Oostende om 15.00u. Een aanrader

zeker voor nieuwe ijsberen. Vooraf inschrijven bij Annie is wenselijk, dan

krijg je ter plaatse een geschenkenpakket. We spreken af om 13.00 uur aan

zwembad “Olympos”.

19 januari 2003: wedstrijd in Loppem.

VOOR DEMONSTRANTEN EN WEDSTRIJD VOORAF INSCHRIJVEN BIJ ANNIE

MINSTENS 14 DAGEN OP VOORHAND.

Vertrek om 8.30 u aan zwembad “Olympos”.

26 januari 2003: wedstrijd in Boom

VOOR DEMONSTRANTEN EN WEDSTRIJD VOORAF INSCHRIJVEN BIJ ANNIE

MINSTENS 14 DAGEN OP VOORHAND.

Vertrek om 9.00 u aan zwembad “Olympos”.

9 februari 2003:

Thuiswedstrijd. Iedereen op post vanaf 9.00 u. Niet te missen.

VOOR DEMONSTRANTEN EN WEDSTRIJD VOORAF INSCHRIJVEN BIJ ANNIE

MINSTENS 14 DAGEN OP VOORHAND.

Na de prijsuitreiking in zaal Nadia: gelegenheid om een middagmaal te eten.

Ter plaatse te betalen maar vooraf inschrijven bij Annie.

Nadien trekking van de tombola en gezellig samenzijn.

23 februari 2003

Overtocht van de Maas in Hoei. Vertrek om 8.00 u aan zwembad

“Olympos”.

Voor demonstratie en wedstrijd vooraf inschrijven bij Annie minstens 14

dagen op voorhand.

Vertrek om 8.30 u aan zwembad “Olympos”

22 maart 2003

Doop en eindfeest.

Start om 17.00 u aan zwembad “Olympos”

Zeker voor alle nieuwe ijsberen.

Nadien is er de prijsuitreiking en gezellig samenzijn in zaal Nadia met natuur-

lijk een uitgebreide maaltijd.




