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Voorwoord

Het was een bewogen ijsberen seizoen. Maar liefst 13 nieuwe ijsberen

boden zich aan en trotseerden regelmatig het ijskoude water. Afgelopen

winter mochten niet klagen wat ijs betrof!

We verwelkomden zelfs een groot aantal ‘ééndagstoeristen’. Ondermeer de

warme bakker uit Grembergen die voor de gelegenheid (een radio 1 pro-

gramma) een plons maakte tussen het ijs. Ook papa’s, vrienden, broers en

zussen van onze ijsberen kwamen eens een keertje proberen. Om alles nog

wat spannender te maken en om onze ijsberen nog wat moed in te spreken

tijdens de laatste weken het volgende: We voorzien een speciale beker voor

de beste mannelijke ijsbeer, de beste vrouwelijke ijsbeer. Voor de nieuwe

ijsberen voorzien we ook een beker voor de best vrouwelijke ijsbeer en de

best mannelijke ijsbeer. De winnaars zijn nog niet duidelijk afgetekend.

Alles is nog mogelijk tijdens de laatste weken.

Denk eraan:

5 punten extra te verdienen indien je 3 maal per week komt ijsbe-

ren. Het kan een verschil maken in de eindafrekening.

Rechtzetting

Met verschrikkelijke rode kaken moet ik jullie een vergissing melden uit het

vorig dybke. Het ijsberen klassement zoals vermeld in Dybke nummer  6

bleek niet juist. Onze SWEM-ijsberen stonden er niet bij doordat het ver-

keerde bestand geopend werd. Daardoor is het zo dat hier en daar wat ver-

schijvingen zullen plaatsvinden. Om het helemaal spannend te maken zullen

we de volledige uitslag, zonder fouten dit keer pas bekend maken op het

eindfeest.

Verder in dit DYBke

• Wat nog komen moet
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• Doortochten
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• Wat voorbij is …
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Wat nog moet komen

23 februari 2003

Overtocht van de Maas in Hoei. GAAT NIET DOOR

Tijdens de krokusvakantie

Van maandag 3 tot vrijdag 7 maart tussen 9.00 uur en 10.00 uur in zwem-

bad Lebbeke is er zwemtraining met bijzonder aandacht voor het aanleren

en verbeteren van crawl.

22 maart 2003

Doop en eindfeest.

Start om 17.00 uur aan zwembad “Olympos”.

Zeker voor al de nieuwe ijsberen.

Nadien is er de prijsuitreiking voor alle ijsberen en gezellig samenzijn in zaal

“De Blauwe Steen” (niet in zaal Nadia), 50 meter voor zaal Nadia.

Wie wil deelnemen aan het koud buffet moet natuurlijk vooraf inschrijven bij

onze bestuursleden voor 15 maart.

Dit jaar kozen we voor het volgende menu:

Zalm, Tomaat met garnalen, Rundsgebraad, Varkensgebraad, Kip,

Garnering, Broodjes, Dipsausen, Koude aardappelen.

(We zullen denk ik gene honger hebben)

20 april 2003

Donkduik ter gelenheid van de opening van het toeristisch seizoen

“Donkmeer” te Berlare om 14.00 uur aan Donk Zwembad.

1 mei 2003

Opening van ons zomerseizoen met uiteraard een frisse eerste duik en BBQ

aan de vijver Bijlokestraat 14, Dendermonde om 14.00 uur. Iedereen brengt

zijn eten en drinken mee. Diane en Edmond zorgen voor vuur.



23 mei 2003

Sportgala georganiseerd door het stadsbestuur samen met de sportraad.

Alle sporters van Dendermonde zullen dan gehuldigd worden, dus ook al

onze ijsberen die in Dendermonde wonen. Wij willen met zoveel mogelijk

DYB-ers hierop aanwezig zijn.

31 mei 2003

Ferynpijl: we fietsen 50 km en vertrekken in Kappelle-op-den-bos. Indien je

graag wil meegaan verwittig Annie of Diane vòòr 1 mei. inschrijven + packet

kost 10 euro.

Verdere inlichtingen: www.feryn.be

Doortochten

Zie lijst op middenpagina of doortochtenboek.

Zwemmen in open water. Iedereen mag mee doen.

Wedstrijdzwemmers moeten zeker vooraf inschrijven. Joggers (meestal 500

meter zwemafstand) kunnen ter plaatse inschrijven op de dag zelf.

Sportieve prestaties van onze zwemmers:

Dorien en Serge zwommen elk een clubrecord op de 50 m schoolslag.

Lotte zwom een clubrecord op de 25 m schoolslag dat op 9 februari verbe-

terd werd door Babette.

Joline en Lotte verbeterden hun persoonlijk record op de 25 m school-

slag. Sophie zwom haar beste 25 m schoolslag op 26-01-2003 in Boom.

Stein zwom een club record op 200 m schoolslag.

Jan een nieuw clubrecord op de 50 m schoolslag.

Ronald zwom een nieuw clubrecord van 50 m vrije slag (die keer dat hij in

zijn baan bleef).

Zelfs op iets oudere leeftijd (in zwemtermen stokoud) lukte het voor Diane

en Annie nog om hun persoonlijk record te verbeteren op de 400 m vrije

slag.

Proficiat voor deze mooie resultaten.



Dopelingen 2003

Serge buggenhout

Joline De Smedt

Sophie De Smedt

Anne D’Hollander

Lotte Matthijssens

Shauni Persoons

Anas Sens

Haïno Sens

Mirko Sens

Thierry Smulders

Peter Van Doorsselaer

Babette Van Landegem

Arno Aesaert



Doortochtenprogramma

Hier kunnen zowal de competitiezwemmers als niet- competitiezwemmers

aan deelnemen.

De competitiezwemmers zwemmen meestal een afstand van 1000 m.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Voor competitiezwemmers en noet- competitiezwemmers zijn de zwemjog-

gings voorzien, meestal 500 m. De dag zelf in te schrijven ter plaatse.

Juiste en definitieve kalender met plaats en data vòòrinschrijving doortoch-

ten en zwemjoggings volgen later.

Noteer alvast volgende data in je agenda.

22 juni doortocht ZS (Schoten)

5 juli doortocht GBZ (Beveren)

6 juli doortocht  OSC (Oostende)

12 juli doortocht LZV (Lokeren)

19 juli doortocht CHAN (Charleroi)

21 juli doortocht ZVW (Wetteren)

9 augustus doortocht SWEM (Lokeren)

10 augustus doortocht WIZC (Willebroeck)

15 augustus doortocht WZK (Sint-Niklaas)

16 augustus doortocht CCM (Mons)

17 augustus doortocht GZK (Geel)

24 augustus doortocht BZK (Brugge)

31 augustus doortocht IKZ (Izegem)

6 september doortocht BYK (Brugge)

7 september doortocht TZV (Turnhout)

Aan meterkes geen tekort zo te zien …



Oproep – personen gezocht voor volgende mandaten

Voorzitter gezocht

Edmond De Sterck, onze voorzitter, wil zo spoedig mogelijk zijn ontslag

geven. Het valt hem zwaar om deze taak te combineren met zijn job, waar-

door hij hier en daar wel eens een steek laat vallen. Los van een bestuur-

functie zou hij zich o.a. met de website van de ijsberen willen bezighouden.

Handige Harry  of Hariette  gezocht

Afgelopen winter hebben we ons goed warm kunnen houden aan ijs kappen,

met twee voorhamers lukt dat voortrefelijk. Alleen het ijswegscheppen lukt

moeilijk of zelfs niet. We hebben eigenlijk een soort schepnet nodig in ste-

vig metal met een metalen net waar het ijs inblijft en het water doorloopt.

We zoeken iemand die dat voor ons zo kunnen lassen.

Afgelopen nieuwsjaarsduik in Oostende was het een ware overrompeling, we

vonden onze clubleden niet meer op het strand. een vlag zou dus de oplos-

sing zijn. Ook voor onze jongeren, zodanig dat die oook direct zien waar ze

naartoe moeten als ze uit het water komen. Wie is creatief genoeg heir-

voor?

Fotograaf of fotografe gezocht

We zoeken een niet zwemmer of zwemster met een fototoestel die voorna-

melijk actiefoto’s zou kunnen maken. Liefst iemand die geregeld naar de

trainingen komt of geregeld meegaat op verplaatsing. Deze foto’s moeten

voornamelijk dienen voor in het ijsberenboek.





Uitslag Tombola 2003

nummer prijs nummer prijs

1 HI fi keten Video

2 Draagbare radio - cassette

- CD

Video

3 Croque Monsieur Video

4 Electrisch mes Puzzel

5 Bolero 4-voudig

antwoordapparaat

Paintset

6 Waterkoker Sportzak

7 Koffiezetmachine Video

8 Draadloze

koptelefoon

Tandenstokers

Demak’up

9 Broodrooster Dubbel CD

10 Haardroger Dienblad DUVE

11 Tondeuze Kleine fotokader

12 Poselein servies 

20 stuks

Chineese beeldjes

13 Broodrooster Konijnenbeeldjes

14 Wekker Eierdopjes

15 Rekenmachine Nootvoorruit

16 Dubbel CD Boek + CD

17 Irish coffee Fles wijn

18 Dubbel CD Haarverzorgingsset

19 Grote fotokader Fles wijn

20 Video Boek + CD



Wat voorbij is

Naar Theux…

Bijna 2 uur rijden met een reeks auto’s achter je aan die nog nooit de

wegen van Theux bereden hebben, dat viel niet echt mee want bij aankomst

ontbrak er “de” auto met Sharon en haar fans. Of ze nu op de sporen van

de overwegen blijven steken waren of dat ze de verkeerde richting uitreden

op de autostrade, is mij steeds  nog niet duidelijk. Eind goed, al goed de

discowagen kwam er toch aan.

Kerstduik

Onder grote publieke belangstelling vielen wij als Dendermondse Ijsberen op

door onze grote groep. We waren naar  hier gekomen met weer eens een rij

auto’s die zelfs niet op de autostrade te overzien was.

Oostende

Veel publieke belangstelling, overvolle kleedcabines, 22 Dendermondse

Ijsberen, geen paketten, ijskoud zeewater, lekkere vis en een flinke avond-

wandeling. Dat waren de voornaamste ingrediënten van een geslaagde ijsbe-

rendag.

Loppem

Drie nieuwe ijsberen zouden die dag hun eerste wedstrijd zwemmen. Groot

was de verbazing toen alleen Joline de aankomst bereikte. De zenuwen had-

den dus duidelijk hun werk gedaan.

De krachttoer van Jan en Rony die elk drie keer in het water doken werd

niet gelijk beloond. Jan kreeg “iets” voor te  eten en Rony “iets” voor te

drinken. Nochtans  had Jan ook dorst en Ronny honger.

Boom

Sophie zwom deze keer rechdoor en Lotte  kwam zelfs aan voor Joline. Dit

betekende voor Lotte dat ze het clubrecord verbeterde. Ronald zorge,

samen met 2 andere zwemmers, voor een spannende wedstrijd waarin hij

schitterend tweede werd in een tijd van 00.32.65.

Na een rustige wandeling in het park keerden we terug naar huis.



Thuiswedstrijd Dendermonde

Ook hier schitterde Ronald weer. Deze keer met de stunt die alleen hij kan

uitvoeren. Na een professioneel, scheef rolkeerpunt kwam hij en de baan

terecht van zijn tegenstander. Het publiek gierde van het lachen, maar

Ronald wist bij aankomst niet wat er gebeurd was.

Babette debuteerde vandaag als wedstrijdzwemmer en deed dit met glans.

Ze zwom meteen een nieuw clubrecord op de 25 meter schoolslag.

Ook Thierry, Serge en Dorien zwommen vandaag hun eerste wedstrijd maar

dan wel 50 meter schoolslag.

Onze mannelijke afflossingsploeg was deze keer een maatje te sterk voor de

concurrentie. Proficiat jongens.

Masterwedstrijd Herentals

Annie en Diane trokken naar de binnenbadwedstrijden voor masters in

Herentals. Een wedstrijd om u tegen te zeggen. Vier Belgische records wer-

den gebroken en één wereldrecord werd aan dingelen geslagen.

Aangeslagen door de sfeer aldaar zetten Annie en Diane hun beste beentje

voor en verbeterden elk hun tijd mer respectievelijk 11 en 7 seconden op

de 200 meter crawl! Twee club en persoonlijke records dus! Diane zette wel

iets te snel een beentje voor en werd uitgesloten in de 50 meter crawl

wegens valse start. Annie pikte 2 keer goud en Diane 1 keer.



Wist je dat…

… Dat Serge graag de dames verwent en met zijn beste poetskunsten liet 

zien, onze ijsberenkast in de kantine van zwembad Olympos staat er 

blinkend bij!

… Dat Joline graag haar meterjes aflegd.

… Dat Sophie het eerst ongelofelijk moeilijk had om in de wedstrijden buiten 

over te steken, maar in Dendermonde met glans en glorie de overzijde 

bereikte.

… Dat Anne en Lotte het op TV zeer goed kunnen uitleggen.

… Dat Shauni en Arno met ijsberen begonnen date r een dike laag ijs op lag.

… Dat Haïno duiken echt niet ziet zitten, maar wel wetenschappelijke testen 

doet in hoelang je er wel in kunt blijven hangen.

… Dat Anas met een kleine aanmoediging over kan zwemmen.

… Dat Mirko met zijn 6 jaar, de allerjongste is van allemaal.

… Dat Babette er gewoon geen gras laat overgroeien en gewoon het water 

ingaat, soms zelfs twee keer.

… Dat Thierry ook al eens een wedstrijd heft meegedaan.

… Dat Peter ook een ijsbeer is die misschien wel ergens op een tropisch 

eiland terecht is gekomen.

… Dat Rony en Filip terug zijn van weggeweest, ook al zagen ze ijsberen 

niet meer zitten.

… Dat Jan in Brugge het ieder jaar met een doos koekjes moet stellen en 

de jenever aan zijn neus ziet voorbij gaan.

… Dat we onze “swimmers” weinig zien in Dendermonde omdat ze hier 

moeten ijs kappen en in Lokeren niet!

… Dat Ben aan een mooi ijsberenkunstwerk begonnen is dat hij wil 

schenken.

… Dat ijsberen zeer goed kunnen dansen vooral op de steiger.

Bezoek ook eens onze website:

Users.skynet.be/DYB

Inschrijvingen voor wedstrijden en activiteiten kan ook via email:

Annie Bijloos: Bijloos@Yucom.be

Edmond De Stercke: distero@skynet.be


