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Voorwoord

Nog niet helemaal bekomen van de drukke zwemzomer trok ik met een

bomvolle ijsberentas naar de opening van het nieuwe ijsberenseizoen.

Eigenlijk moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat ik er zo goed als van over-

tuigd was dat ik nog niet in het water zou gaan. Ik zou wel afwachten…

En toch … een gezellig weerzien, enthousiasme, het jonge volkje dat in

grote getale (volgens jjsberennormen) aanwezig was.

De geestdrift dat in ons clubje heerst had me dus terug te pakken en ik was

er helemaal klaar voor het winterseizoen aan te gaan.
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Wat voorbij is

Uitslag doortochten is definitief bekend gemaakt op het doortochtenbal.

Hier enkele DYB-blinkvangers:

- Op de tien zwemmers die alle doortochten uitgezwommen waren er 

drie van DYB: Ronald, Rika en Diane. Die dus elke de 15 wedstrijden 

uitzwommen. Annie zwom er 14 uit, Stein 12 en Marc 9.

- In de grote trofee moest Ronald nipt de derde plaats laten liggen. In 

diezelfde grote trofee eindigde Rika tweede, Stein en Diane eerste.

Marc een vijfde plaats en Annie eindigde zevende.

- Jan had met zijn acht wedstrijden een gedeelde eerste plaats in de 

kleine trofee.

- Op het Belgische kampioenschap (1000m) gingen Stein met een derde 

en Rika en Diane met een tweede plaats lopen. Annie zesde, Ronald 

zevende en Marc een twaalfde plaats.

Uitslag Vlaamse Cup: 

Diane 1e plaats, Stein 2e plaats, Jan 3e plaats, Rika, Ronald en Annie 4e

plaats, Marc 8e plaats.

Oost Vlaamse criterium doortochten:

1e plaats voor Rika, Stein, Ronald, Diane en Annie

2e plaats voor Marc en Jan

Belgisch Kampioenschap voor masters in Aarlen

Een stevig autoritje van enkele uren moest volstaan als opwarming. We her-

inneren ons een meer dan stevig duel tussen Rika en Ronald, waarbij Ronald

zich de ziel uit het lijf zwom en voor het eerst won Rika op de 200m.

Podiumplaatsen voor Annie, Rika en Diane.

Mooie resultaten … en toch slechts een gevolg van …

een paar ijsberen die vonden iets aan de conditie te moeten doen (kwestie

van niet al te rap te verslijten).

… en een trainster die worstelde met de levensbelangrijke vraag hoe je een

40 jarige nog dolfijn moet leren zwemmen.



Halloweenswimming

Een donkere avond, kaarsjes, een sprookjesachtige tafel met geestrijke

dranken en levendige beertjes (waarvan sommige het al niet meer zonder

bril konden stellen), een geur die deed griezelen.

Kortom genoeg sfeer dus om ijsberen van heinde en verre (vooral van groot

Dendermonde en wat er tegen plakt) te laten afzakken richting Olympos.

een bomvolle steiger met ijsberen die voor de gelegenheid gruwelijk 

geschminkt of verkleed waren. Sommige deden het zelfs perfect zonder 

schmink …

En voor de gelegenheid konden alleen diegene die zich het snelst aangetrok-

ken voelden tot het koude (en stinkende) nat een “lichtje” opsteken.

Eerste ijsberenwedstrijd deze winter in de Gavers

Zon, d’n belleman en een watertempratuur van ongeveer acht graden. Odi

die de dag ervoor tijdens een binnenbad wedstrijd zijn duim gebroken had

(bij de aankomst in de rug) moest het stellen met een ijsberenjogging met

de duim netjes uit het water.

En als klap op de vuurpijl kwam Ronald na een nachtje uit op zijn dooie

gemak aangewandeld toen zijn  reeks net afgeroepen werd. Geen nood …

dacht hij … een korte striptease … kort en krachtig aangekondigd door d’n

belleman … zodanig dat niemand er enige weet van had … zijn badmuts

belandde ergens op zijn hoofd … een korte sprint naar het water … start-

sein … iedereen te water… Ronald in slow motion … sprinten … en toch

nog tweede eindigen.



Geschenk nodig?

T-shirt: 5 euro

Training: 25 euro

Sportzak: 15 euro

Lattex Badmuts: 1,25 euro

Siliconen badmuts: 7,5 eurp

(te koop bij Marc Vinck)

Knuffelbeertjes (zoals op de 

halloweentafel)

Grote: 5 euro

Kleine: 3 euro

(te koop bij Annie)



Trimzwemmen op zaterdag

Op zaterdag na de buitentraining krijgt iedereen de kans om aan trimzwem-

men deel te nemen in groepsverband. Trilkaarten zijn te koop aan 1 euro.

Het is de bedoeling om 500 meter per keer te zwemmen en dit dan te laten

aftekenen door de redder of bij de trainer.

Trimkaarten zijn er voor de volgende afstanden: 300m/ 5000m/ 10.000m/

20.000m/ 100.000m

Wie van trimmen geen genoeg kan krijgen kan zich ook op andere dagen

met zijn trimkaart melden bij de redder.

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



Wat nog moet komen

Inrichtende Winterprogramma wanneer

Club

Wedstrijd Theux 23-11-2003

ZDKK Sinterklaasduik Ninove 07-12-2003

ZDKK Kerstmarkt te Pollare 14-12-2003

BYK Kerstduik Brugse Reien 21-12-2003

DYB Kerstzwemmen 23-12-2003

Stad Oostende Nieuwjaarsduik ter hoogte zwembad 04-01-2004

BYK Wedstrijd Lac van Loppem 18-01-2004

Wedstrijd Boom 25-01-2004

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



Wijzigingen in het bestuur

Luc Van De Velde neemt ontslag als materiaalmeester en technieker. 

Marc Vinck neemt zijn taak over. Hij houdt eveneens de stock ana trainin-

gen en T-shirts bij. Wie iets nodig heeft kan bij hem terecht.

Voor velen onder de nieuwelingen is Luc niet zo gekend figuur bij de 

ijsberen. Hij is nochtans al een echte ouwe rat in het vak.

Hij werd op 18 maart 1989 gedoopt en nam in december 1989 een taak als

bestuurslid op zich.

Zelfs een ongeluk en een stevige revalidatie weerhield hem er niet van om

af en toe de koude te trotseren.

Maar bovenal zorgde hij ervoor dat elk ijsberenfeest vlekkeloos kon door-

gaan.

Luc, hierbij bedanken het bestuur en de leden u van harte voor uw jarenlan-

ge inzet en terecht mag gezegd worden dat we je zullen missen.



Competitievergunning

De competitievergunningen worden nogmaals aangepast. Deze stijgen nu

maar liefst van 10 naar 15 euro. Dit heeft als gevolg dat we moeten voor-

zichtig zijn met het geven van competitievergunningen.

Wil je toch een competitievergunning? Geen probleem!

Hier zijn de voorwaarden:

- Wedstrijdlengte buiten kunnen zwemmen

- Een minimum aan techniek beheersen om een wedstrijd reglementair 

uit te zwemmen

- Via trimzwemmen conditie opbouwen

- Zich inschrijven voor 3 van de 5 ijsberenwedstrijden of de doortochten 

meezwemmen

Welkom nieuwe leden

Liesl, Annelies, Lieselot, Amakua, Aïssa en Krista heten we van harte wel-

kom in ons fris (en heel af en toe ijzig) clubke!! Kwestie van jullie een warm

hart onder de riem te steken.

Wist je dat …

… we af en toe nieuwe gezichten zien op de binnentrainingen in Lebbeke.

… Peter (vorig jaar als nieuweling amper 7 beurten) dit jaar goed op weg is 

een echte ijsbeer te worden.

… een weddenschap sommige ijsberen zeer snel wagen het water laten  

ingaan … hé Stein?!



Voorlopig klassement regelmatige ijsbeer

Stein 52

Joline 38

Sophie 38

Anne 37

Ronald 36

Annie 34

Annelies 30

Diane Callebaut 26

Lotte 26

Arno 25

Thierry 25

Liesl 25

Odi 23

Peter 22

Amakua 14

Lieselot 14

Anas 9

Haïno 8

Erik 8

Diane Christiaans 8

Mirko 6

Filip 5

Babette 4

Marc 2

Dorien 2

Rika 2

Ben 1

Diane Merckx 1

Claire 1

Denk eraan:

1 punt per training

20 punten extra op verplaatsing

5 punten extra indien 3 trainingen op 1 week.

…Best niet te veel meer wedden met Stein …



Steunkaartenverkoop

Wie zijn lidgeld betaald heeft moet ondertussen zijn steunkaarten ook

gekregen hebben via Elke. Indien dat het niet het geval is, geef je best een

seintje aan Elke om af te spreken voor steunkaarten.

Wie zijn lidgeld nog niet betaalde dit seizoen en nog  wenst lid te blijven 

willen we vragen dit uiterlijk tegen 15 december te doen.



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

Dringend gezocht: water

(liefst gratis)

Te leveren … in de vijver

naast Olympos


