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Voorwoord

Hopelijk heeft iedereen evenveel genoten van de prachtige zomer als een

delegatie ijsberen die zowat alle Belgische watertjes doorzwommen heeft.

Dit DYBke bevat deels informatie voor eventueel nieuwe ijsberen (uit vorige

Dybkes) en nieuwigheden voor de doorwinterde ijsberen.

Belangrijk nieuws ( daarom kan ik niet wachten tot de laatste pagina om het

te melden) voor alle competitiezwemmers: wij kunnen nu tweemaal per

week trainen in Lebbeke in een zwembaan. (zie verder)

Verder groeien onze ijsberen zienderogen, ditmaal is het Robert die het ijs-

beren-nageslacht verzekert! Op 1 september 2003 kwam zoon Wannes de

rust des huizes verstoren.

Proficiat aan de ganse familie.
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Opening 
winterseizoen

Zaterdag 20 
september 2003

Programma 20 september 2003

16.30u Samenkomst in de hal van het zwembad Olympos.

16.45u Wij nemen onze eerste frisse duik in de vijver naast het 

zwembad, uiteraard kan iedereen nog zwemmen tot 

18.00u in zwembad Olympos.

18.30u Openingsvergadering: 

Lees verder volgende bladzijde



Programma openingsvergadering

• ontslag van de voorzitter/ aanstellen nieuwe voorzitter.

Van een kandidaat nieuwe voorzitter wordt in het algemeen het 

Volgende verwacht:

- Aanwezig zijn op de bestuursvergaderingen en het mee

organiseren van het ijsberenzwemfeest in Dendermonde.

• Kas verslag

• Toelichting lidgeld en steunkaarten

• Bloembollenactie

• Gele sportkaart

• Zwemtrainingen

• Halloweenswimming

• Varia

Gezocht:

Stockbeheerder of verkoopster of hoe je het ook noemen wilt, dus iemand

die de stock van T-shirts en trainingen kan bijhouden, verkopen, afrekenen

met Ronald en indien nodig nieuw materiaal bijbestellen bij Jartazi. 

Deze persoon hoeft niet persé een bestuurslid te worden.

Poetsman of vrouw om enkele keren per seizoen de troffeënkast schoon te

maken.

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 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 zwem-

mers, 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 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 zijn niet gedoopt. 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 de DYB en 5 een competitievergunning bij SWEM.



Wat heb je nodig om te ijsberen

Voor ijsberen trainingen

- badjas

- badslippers

- badpak of zwembroek

- badmuts en eventueel zwembril

2 Voor ijsberenwedstrijden en demonstraties

- Hetzelfde als voor trainingen +

- Grote zwemzak (om alles in op te bergen)

- Training

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

- Minimum 2 badpakken of zwembroeken (als je méér 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)

Buitentraining

Lokeren

Swem

Buitentraining

Olympos

Binnentraining

Lebbeke

Competitie

Binnentraining

Olympos

Competitie +

Recreatie

Maandag

Dinsdag 19u - 19u15 19u30 - 21u

Woensdag 17u - 17u30

Donderdag 19u - 19u15 19u30 - 21u

Vrijdag

Zaterdag 16u45 - 17u 17u - 18u



Winterprogramma

Inrichtende Winterprogramma wanneer

Club

DYB Opening ijsberenseizoen + algemene verg. 20-09-2003

DYB Halloweenswimming 30-10-2003

ZDKK Wedstrijd in Gavers (Ninove) 09-11-2003

Wedstrijd Theux 23-11-2003

ZDKK Sinterklaasduik Ninove ?

BYK Kerstduik Brugse Reien 21-12-2003

Stad Oostende Nieuwjaarsduik ter hoogte zwembad 04-01-2004

BYK Wedstrijd Lac van Loppem 18-01-2004

Wedstrijd Boom 25-01-2004

Of

01-02-2004

DYB Werkvergadering 07-02-2004

DYB Wedstrijd aan Olymos 15-02-2004

HUY Overtocht Maas ?

DYB Demonstratie Donk 11-04-2004

DYB Doop en eindfeest 13-03-2004

Zomerprogramma

DYB Opening zomerseizoen 01-05-2004

BBQ bijlokestraat

Opgelet!

De datum van sinterklaasduik Ninove, wedstrijd Boom en overtocht

Maas staat nog niet vast!!!



Belangrijk om weten

Omdat we veiligheid zeer belangrijk vinden is onze club naast drie redders

ook vier hulpredders rijk.

Ronald, Jan, Stein en Filip slaagden in hun proef als hulpredder. Voor hen

zijn reanimatie, bevrijdings- en vervoersgrepen al geen onbekende begrippen

meer.

Reglement

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

zwemmen is enkel toegelaten vanaf 2 zwemmers.

2. Omdat onze groep groter wordt en om het toezicht te vergemakkelij

ken vragen wij om binnen 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 mensen die 

daar het meeste trainen.

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

immers niet de bedoeling dat iemand een “schrik” pakt. Ijsberen doe je 

op eigen tempo en op eigen kunnen.

Dit reglement is bedoeld om ieders veil igheid te bevorderen.



Wist je dat …

… Annie wel wat zaterdagtrainingen zal missen, zij is nu met veel zin aan de 

cursus instructeur begonnen.

…Ronald de 5 km van Damme-Brugge een kwartier sneller zwom dan vorig 

jaar.

… Onze ijsberen per ongeluk terecht kwamen in een filmsessie van Sloggi-

ondergoed op het strand van Oostende vorige zomer.

… Stein aan Ronald beloofde volgend jaar Damme-Brugge mee te zwem

men. We houden hem aan zijn woord!

…Amakua terug wil ijsberen … zo zei hij toen we samen in de snikhete auto   

zaten deze zomer … je zou voor minder.

Oproep

Wie zin heeft om te zwemmen en te zwemmen en te zwemmen kan van

zaterdag 15 november 11u tot zondag 16 november 11u meedoen aan de

zwemmarathon in het zwembad van Lebbeke. Info volgt nog.

Geschenkeje nodig?

T-shirt: 5 euro

Training: 25 euro

Sportzak: 15 euro

Lattex badmuts: 1,25 euro

Siliconen badmuts: 7,50 euro



Over ons zomerseizoen …

13 Juli

Prachtig weer was het voor de boottocht langs de Durme en Moervaart. We

zaten met z’n allen op het bovendek en genoten van de nooit eerder gezie-

ne achtertuinen en waterboorden. De thuisblijvers hebben echt wat gemist.

De rust werd even verstoord toen Elke een knappe moutainbiker toeriep en

hij met vel en fiets in het water sukkelde. Gelukkig kon hij wat later onge-

deerd en lachend op het droge strompelen.

In het domein “Puyenbroeck” konden we het niet laten om wat “uit de

band” te springen. We deden onze naam als ijsbeer aal eer aan die dag en

zwommen stiekem in “verboden” water. Heerlijk.

Ook de terugtocht met de fiets leidde ons langs rustige paden naar

Lokeren. En onderleiding van Hilda van SWEM verliep dit sportieve gedeelte

van de dag vlekkeloos.

Doortochten

Een gans seizoen lang namen we deel aan doortochten van 1000m en

2000m. Langs Vlaamse en Waalse waters konden we regelmatig wat afkoe-

ling gebruiken tijdens deze hete zomer. Met tent, stoelen, tafels en frigo-

boxen installeerden we ons tussen honderden andere zwemmers uit binnen

en buitenland. Ook dit jaar bewezen we met 7 zwemmers dat we op spor-

tief gebied iets kunnen want maar liefst 5 DYB-ers werden Oost-Vlaams

kampioen: Rika, Ronald, Stein, Diane en Annie.

Jan en Marc die dit jaar niet kozen voor “zwem”trainingen, haalden steeds

de aankomst.

Thierry en Ben deden af en toe mee aan de 500m zwemjogging.

Zelfs Rony en Willy Coppens (onze vorige secretaris) konden het niet laten

om ons een bezoekje te brengen in Lokeren.



Lidgeld

Ook dit jaar zijn we genoodzaakt om de centjes uit jullie zakken te halen.

Tot onze grote spijt zijn we verplicht de lidgelden op te trekken van 20

naar 25 euro. Dit omdat de kosten voor de club fel de hoogte zijn ingegaan.

Per gezin zal net als vorig jaar 25 euro voor 50 tombolabiljetten meegere-

kend worden. Omdat vorig jaar niet iedereen tijdig zijn loten kreeg, zullen

we dit jaar een extra handje uit de mouwen steken hiervoor.

Deze maatregel vinden we zelf heel onsympathiek, maar het is een

noodzakelijke die genomen wordt bij gebrek aan personen die zich

kunnen inzetten voor de inning van de lidgelden en bij de lotjes

verdeling.

Om de kosten voor de club niet onnodig hoog te laten oplopen is eveneens

besloten de competitievergunningen niet meer te verlengen voor diegenen

die het vorig jaar geen wedstrijden meer zwommen. Deze competitievergun-

ning kost de club 10 euro per persoon per jaar. Wie terug een vergunning

nodig heeft kan deze binnen de week hebben na een bezoekje aan de huis-

arts om het betreffende formulier in te vullen.



Bestuur

Voorzitter

Edmond De Stercke - Bijlokestraat 14 - 9200 Dendermonde

Tel 052 22 07 59    email: distero@skynet.be

Secretariaat + Sportsecretariaat + Trainingen

Annie Bijloos - Veerstraat 83 - 9290 Uitbergen

Tel 09 367 63 70    email: bijloos.annie@tiscali.be

Materiaalmeester + Technieker

Van De Velde Luc - Mandekenstraat 68 - 9200 Baasrode

Tel 052 34 11 05

Penningmeester

Cool Ronald - Verbindingstraat 38 - 9240 Zele

Tel 0494 72 10 24   email: sithvgta@hotmail.com

Dybke (geen bestuurslid)

Callebaut Diane - Bijlokestraat 14 - 9200 Dendermonde

Tel 052 22 07 59

Klassement regelmatige ijsbeer

Per training verdien je 1 punt, met 3 trai-

ningen per week verdien je 5 punten. Wie

een wedstrijd meedoet verdient 20 pun-

ten. Dit alles wordt nauwgezet bijgehou-

den. De trofee van de “IJSBEER” wordt

uitgereikt op het eindfeest.


