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Voorwoord

Haastig begon ik aan het nieuwe Dyb’ke, er waren immers al 2 ongeduldige lezers die mij

vroegen wanneer het Dyb’ke in de brievenbus zou tuimelen. Nu het Dyb’ke bijna pers-

klaar is kom ik tot de conclusie nog bijna één maand tijd te hebben. Ik mag dus op twee

oren slapen voor het volgende Dyb'ke, ik vermoed dat er wekkers genoeg zullen zijn om

mij wakker te maken!

Naar aanleiding van oproepen uit het vorige Dyb’ke, is er al heel wat getelefoneerd rond

vlaggenstokken en vlaggen, ik ben benieuwd wat het eindresultaat zal zijn.

Het regent ondertussen ook voorzitters (grapje), kandidaat voorzitters stappen het

beste naar de volgende bestuursvergadering om de nodige informatie te krijgen. (zie

datum achteraan)

Alvorens dit Dyb’ke op de pers te sturen op de valreep nog dit: We plannen

een daguitstap met boottocht van Lokeren naar Wachtebeke op zondag 13

jul i 2003 (doortochtzwemmers geen paniek, op deze dag zijn we doortoch-

ten vrij). Meer info hierover volgt later.
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Trainershoekje (Van Annie Bijloos)

Dat sporten gezond is en zwemmen in het bijzonder, daarvan is iedereen overtuigd.

Enkele bedenkingen hierbij:

Over voetverzorging

Vaak hebben zwemmers te maken met vervelende kwaaltjes aan de voeten zoals jeuk en

kleine wondjes. Dit zijn schimmelinfecties tussen de tenen die vaak voorkomen bij sport-

lui. Daarom kreeg deze aandoening de naam van atleetvoet of zwemmereczeem. Omdat

schimmels houden van donkere, warme en vochtige plakjes hebben ze het naar hun zin

tussen de tenen en vooral bij zwemmers. Onze zwemmers kunnen over deze kwaaltjes

heel wat vertellen. De voeten goed afdrogen tussen de tenen is de boodschap. Het

begint meestal met schilfertjes, een beetje jeuk of roodheid in de ruimte tussen de vier-

de en de vijfde teen. De ongemakken worden steeds erger, kunnen overgaan in pijnlijke

kloven en zelfs naar de voetzool. Als ze niet behandeld worden kunnen schimmels ook

andere delen van het lichaam aantasten zoals de nagels en de liesstreek.

Schimmelinfecties ga je te lijf met schimmelwerend crème of melk. Ik persoonlijk gebruik

een ontsmettende zeep “betadermyl” bij de minste jeuk en het helpt. Bij een uitgebrei-

dere aantasting kun je best een arts raadplegen.

Ik zag in de winter soms ijsberen die met hun natte voeten in schoenen of

basketters stapten. Die schimmelbeestjes zullen gelachen hebben als ze dan

later nog warme kousen kregen in een donkere ruimte. Daarom zijn badslip-

pers echt geen overbodige luxe voor ijsberen.

Waarom sporten?

Zwemmen en bewegen maakt niet alleen de gewrichten steviger en soepeler en de spie-

ren sterker, het stimuleert ook nog allerlei organen. De spijsvertering bijvoorbeeld gaat

vlotter. Zo pomp ook het hart beter bij iemand die regelmatig beweegt. Darm- en borst-

kanker, hoge bloeddruk en osteoporose zijn mede oorzaak van te weinig beweging. Ook

het mentale welbevinden heeft belang bij fysieke activiteit. Zowel bij depressie als bij

stress zijn sport en beweging heilzaam. Bij fysieke inspanningen worden in de hersenen

stoffen aangemaakt die positieve gevoelens geven. Ook bij hyperactieve kinderen kan

beweging vaak helpen om het gedrag te normaliseren.

Ook sociale vaardigheden zoals het leren samenwerken, problemen leren oplossen en res-

pect voor andere zullen bij een groepssport of in een sportclub gestimuleerd worden.



Van inactief naar actief

Onze maatschappij stimuleert ons niet om te bewegen. Hoeveel uren bijvoorbeeld zitten

we achter onze computer of voor de TV? Wij moeten zelf het initiatief nemen om te

bewegen.

Enkele tips

Doe uw bankverrichtingen via selfbanking i.p.v. met home-banking.

Zet je fiets startklaar voor de deur want dan neem je hem om “vlug” naar de bakker te

gaan.(En vlug je regenjas ergens te gaan zoeken!)

Hang de was te drogen aan de wasdraad en steek hem niet in de droogkast.

(nochtans, als de wasmachine en droogkast ver uit elkaar staan en je steekt er dan sok

per sok in is dat ook niet mis zulle!)

Als je iets wil vertellen aan je vriend loop je eens langs en stuur je eens geen mailtje.

(Annie, Ik kom er aan, waarschijnlijk met heel grote dorst)

Tussen je twee favoriete TV programma’s moet je niet zappen mar ga je even joggen.

(eerlijk gezegd, ik ga toch liever zwemmen)

Neem de trap i.p.v. de lift.

Ga met je fiets naar het werk of kom met je fiets naar de zwemtraining.

Beloon jezelf met een stukje fruit na het sporten. (Na zo een training vinden wij één

stukje wel wat weinig hoor!)

Sluit je aan bij een sportclub. Bijvoorbeeld de ijsberen. (heel tof, zeker op 1 mei)

(Voor Annie en Diane)

“Een half uur matige beweging per dag doet al heel wat voor de

gezondheid” (uit de folder “Fit en gezond” C.M.)

Regelmatig bewegen is beter dan 1 dag veel en intensief sporten.

Vooral sporten of bewegingen van langere duur en met een lage intensiteit zijn aan te

bevelen: fietsen, zwemmen, dansen en flink wandelen worden aanbevolen.

Om je fysieke conditie te behouden zou je elke dag minstens 30 minuten moeten

bewegen aan een matig tempo. Om deze conditie te verbeteren kun je best 1 of 2

maal per week meer intense oefeningen doen zoals bijvoorbeeld naar de zwemtrainingen

komen. (Nu hoort ge het eens van een ander hé, Edmond (groetjes van …))

AB

Uit www.GSF.be en aangepast



Trainingen van juni tot september

Di Woe Do Za

Juni 3 4 geen 7

10 11 12 14

17 18 geen 21

24 25 geen 28

Juli 1 2 3 doortocht

8 9 10 doortocht

15 16 17 doortocht

Verlof Verlof Verlof Verlof

Verlof Verlof Verlof

Augustus 5 6 7 doortocht

12 13 14 doortocht

19 20 21 23

Lebbeke 27 Lebbeke Lebbeke

Dicht dicht dicht

September 2 3 4 doortocht

9 10 11 13

16 17 18 opening

23 geen 25 27

30

Wie maar af en toe eens komt trainen, belt eerst best even naar Annie of

Diane, trainingsplaats en uren kunnen wijzigen!!

Doortochten programma

Op de volgende bladzijde vind je het volledige programma van doortochten.

Wie aan zwemjoggings wenst deel te nemen kan zich ter plaatse inschrijven.

Voor de officiële wedstrijden is voorinschrijving naadzakelijk, meer info bij Annie Bijloos.



Datum PlaatsStart/afstand

Officiële wedstr. Start/afstand

zwemjogging

Zo 22-06-03 Kanaal Schoten-Turnhout Lossingstraat 135 Schoten 9.30 u 5000m

13.00u 1000m 17.00u 500 m

Za 05-07-03 Recreatiedomein “De Ster” Sint-Niklaas 13.00u 1000m 16.30u

1000m

Zo 06-07-03 Spuitkom V.V.W. Oostende Schietbaanstraat 13.00u 1000m

16.45u 500m

Za  12-07-03 Put “De Maere” Nabij natuurreservaat Molsbroek Lokeren 10.30u

5000m

14.00u 1000m 17.00u 500m

Zo 13-07-03 Daguitstap met boottocht van Lokeren-Wachtebeke Breng zwem-

broek mee voor als ge de boot mist …

Za 19-07-03 Barrage de la plate Taille-Centre ADEPS sites des barrages de l’Eau

d’Heure 10.30u 5000m

14.00u 1000m 17.00u 500m

Ma 21-07-03 Nieuwdonk Overmere 10.30u 5000m

13.30u 1000m 16.30u 500m

Za 09-08-03 Zeilmeer, H. Geestmolenstraat Lokeren 13.00u 1500m 17.15u

750m

Zo 10-08-03 BLOSO Sportcentrum Hazewinkel, Beenhouwerstraat te  Heindonk

(Willebroek)10.00u 5000m

14.00u 2000m

14.00u 1000m 16.30u 500m

Vr 15-08-03 Recreatiedomein “De Ster” Sint-Niklaas 10.00u 1000m

10.00u 2000m 16.30u 500m

Za 16-08-03 “Le grand Large” te Mons 13.00u 1000m 16.00u 500m

Zo 17-08-03 Kanaal Herentals-Bochent te Geel – Ten Aard aan de Yachting-Club

13.00u 1000m 17.00u 500m

Zo 24-08-03 Garage Structo, Noorweegsekaai 19 te Brugge 13.45u 5000m

15.15u 4000m

met voorinsch.

Zo 31-08-03 Kanaal-Roeselare-Ooigem, ter hoogte industriezone firma Driesan

Izegem uitrit 7 van A17 Kortrijk Brugge 13.30u 1000m 17.00u 500m

Za 06-09-03 Lange Rei te Brugge 13.00u 1000m 14.45u 1000m

met voorinsch.

Zo 07-09-03 E34-vijver “De Melle” afrit 24 Turnhout Centrum 13.00u 1000m

16.00u 500m

16.00u 1000m

Za 18-09-03 Zalen Montovani Oudenaarde Prijsuitreiking en bal

Klassement regelmatige ijsbeer seizoen 2002-2003



Pl Punten Beurt Naam

1 301 66 Jan Eerste heer

2 268 68 Dorien Eerste dame

3 250 55 Stein

4 242 57 Ronald

5 242 47 Annie

6 216 51 Jol ine Eerste vrouwli jken nieuwe 

ijsbeer & Eerste dopel ing

7 214 54 Lotte Tweede dopeling

8 211 56 Sharon

9 209 49 Sophie Derde dopeling

10 209 34 Odi Eerste SWEM

11 198 43 Diane Callebaut

12 191 51 Anne Vierde dopeling

13 179 19 Gerda Tweede SWEM

14 137 12 Ben

15 121 26 Serge Eerste nieuwe mannelijke 

ijsbeer & Vijfde Dopeling

16 103 18 Thierry Zesde dopeling

17 100 15 Ronny

18 97 22 André

19 89 39 Babette Zevende dopeling

20 78 18 Eric

21 65 5 Robert

22 63 3 Marc

23 60 30 Anas Achtste dopeling

24 59 29 Mirko Negende dopeling

25 51 11 Diane Merckx

26 46 6 Claire

27 45 11 Shauni Tiende dopeling

28 43 29 Filip

29 29 24 Haïno Elfde dopeling

30 16 11 Arno Twaalfde dopeling

31 11 11 Kevin

32 8 8 Peter Dertiende dopeling

33 7 7 Diane Christiaans

34 2 2 Edmond

35 1 1 Luc



Diane Christiaans is reeds enkele weken buiten strijd bij de ijsberen en op

het werk. Via deze weg willen we haar een hart onder de riem steken en

een spoedig herstel toewensen van de ganse ijsberenbende. Wij beginnen

haar sti laan overal te missen aan het water en op de feestjes.

Wij hopen haar snel terug te zien.



1 mei

Vanuit Grembergen, Zele Lebbeke kwamen de eerste overgevolgen met de mededeling

dat het daar al flink gehageld, gestormd en geregend had.

Vermoedelijk zaten zelfs onze swem-ijsberen ingesneeuwd want die zagen we niet dit

jaar.

Alleen in Uitbergen bleek de zon te schijnen, hoe kan dat ook anders …

Ons Annie, duidelijk door de zon opgewarmd, kreeg een hoop ijsberen warm voor hun

eerste zomerduik.

Na een flinke zwempartij nestelden we ons allen gezellig rond het vuur.

Hongerige magen werden gevuld, sommige werden zelfs zeer goed gevuld. En er werd

gelachen en gegeten en gezwommen.

Het jonge volkje wist de vlammen van het vuur aan te wakkeren tot in de donkere uur-

tjes.

De regen hield zich in en de wind werd er stil van bij het zien van zoveel magische kin-

dergezichten rond het vuur …

1 mei … (boeken in je agenda voor volgend jaar)

Jan, Fi lip, Serge, Ronald en Stein (jammer Dorien je was te jong) volgen

momenteel voorbereidend reddersbrevet in het zwembad Lebbeke.

Wij duimen voor jullie!!



Sportieve prestaties van onze zwemmers

Sophie overtrof haarzelf en zwom een persoonlijk record op 25 m schoolslag.

Lotte en Joline zwommen eveneens een persoonlijk record op deze afstand.

Ben verpulverde mar liefst twee clubrecords op 50m en 100 m vrije slag.

Dorien schreef ook twee clubrecords op haar naam: 50 m schoolslag en 25 m vrije slag.

Jan overtrof zichzelf door twee persoonlijke records te verbeteren. Op de 50m vlinder-

slag zette hij een stevig clubrecord neer van 00.40.15.

Stein zwom maar liefst drie clubrecords. Bovendien snoepte hij zelfs een absoluut clubre-

cord af van Ronald op de 50m vrije slag.

Proficiat aan alle jonge zwemmers.

Wist je …

… dat Dorien ook mooi was met wit haar … toen ze de muren had geverfd in de 

Rozenstraat.

… dat Jan, Diane, Dorien en vriendinnen, het huis van Elke kwamen schilderen en dat ze 

op één dag alles gedaan hadden, zelfs de vloer.

… dat Elke hier zeer dankbaar voor is.

… dat sporten gezond is. Dat ondervond de familie Matthijssens toen vader en nadien de 

zoon van een sportongeval moesten bekomen. Wij wensen hen een vlugge genezing.

… dat Luc een zodanig stille werker is achter de schermen dat hij op het eindfeest naast 

een fameuze fles wijn pakte.

… dat de woensdagtraining terug op gang komt! Houden zo!

… dat Annie van training geven geen genoeg kan krijgen …



Onze website: Users.skynet.be/DYB

Inschrijvingen voor wedstrijden en activiteiten kan ook via email:

Annie Bijloos: bijloos.annie@tiscali.be (opgelet dit is terug een nieuw emailadres)

Edmond De Stercke: distero@skynet.be

Sportkledij:

T-shirt: 5 euro

Training: 23 euro

Sportzak: 15 euro

Badmts: 1,25 euro

Bestuur:

De Stercke Edmond

Bijloos Annie

Van De Velde Luc

Cool Ronald

Boekje:

Callebaut Diane

Teksten, moppen, ideeën, tekeningen, enz … kunnen doorgestuurd worden naar 

distero@skynet.be

Algemene Vergadering en

Opening nieuw ijsberen seizoen: Zaterdag 20 september 2003

Bestuursvergadering: Woensdag 3 september 2003

Trainingen

Dinsdag van 19u30 tot 21 u in zwembad Lebbeke

Woensdag om 19 u vijver Bijlokestraat

Donderdag 18u30 tot 19u30 in zwembad Lebbeke

Zaterdag 16u30 tot 17u45 in zwembad Lebbeke

Nuttig om weten, op dinsdag en donderdag hebben we onze eigen zwembaan!


