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Voorwoord

Ons Dendermonds IJsberenfestival zit er weeral op.

Buiten het lange wachten op eten is alles zonder problemen verlopen. Bij

deze onze welgemeende excusses voor alle 122 eters. Alle tombolaprijzen

liggen bij Annie. Bij de trekking zijn nog maar weinig prijzen uitgedeeld, dus

zullen er veel verkocht zijn aan ‘derden’.

Binnenkort doop en eindfeest. Koortsig werd gezocht naar een andere trai-

teur en gevonden! Om iedereen te bedanken voor zijn inzet tast het

bestuur in de beugel en kunnen we jullie een buffet aanbieden tegen een

zeer democratische prijs!

Iedereen op post om van het Eindfeest een spetterend feest te maken.

Tot dan!
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Eindfeest 2004

Zaterdag 13 maart 2004

Om 16u45

Samenkomst Zwembad Olympos

Traditiegetrouw

Doop van onze nieuwe ijsberen aan de steiger.

Tot 18u spelletjestraining in het zwembad

Eveneens traditiegetrouw

Huldiging van onze dopelingen

Feestmaal

Prijsuitreiking van het klassement

Dit alles in parochiezaal van Boonwijk

Menu

(om u gerust te stellen, een andere traiteur

dan op het ijsberenzwemfeest!)

Koud Buffet

Noorse Zalm - Tomaat Garnaal - Runds en varkensgebraad -

1/2 ei - Kippenfilet of bout - Hesp met asperges - 

segenalgarnaal - koude aardappelen - rijst - groenten - 

(rauwe wortelen, sla) - fruit (ananas, peren, perziken) -

sausjes (cocktail, provencaalse en tartaar) - gekookte Forel -

gerookte Forelfilet - meloen met hesp - verse ananas -

Hollandse Maatjes of Haring (volgens seizoen)

Dit alles aangeboden voor slechts

10 euro volwassen

5 euro kinderen

Ten laatste inschrijvingen bij Annie of Diane of bestuur

6 maart



Uitslag Tombola

nummer prijs nummer prijs

1 8388 AKAi hi fi keten 31 1262 Paraplu

2 2455 Netbox Belgacom 32 4723 Paraplu

3 6510 Rowenta koffiezet 33 2680 Paraplu

4 3259 Broodrooster 34 2419 Opvouwparaplu

5 1996 Steengrill 35 5067 Opvouwparaplu

6 1062 Waterkoker 36 2451 Sportzak

7 5493 Koffiezetmachine 37 1213 Fietstas

8 6849 Strijkijzer 38 6478 Tandenstokerset +

Demacup

9 1886 NOVA mixer 39 4772 Opvouwparaplu

10 6850 Schroevendraaier op

batterijen

40 1395 4 CD set soul

11 3607 Haarbostelset 41 6147 Opvouwparaplu

12 7709 Blikvermorzelaar 42 4921 Zaklamp

13 1775 50 spellendoos 43 4896 Keukenweegschaaltje

14 5919 Manicureset 44 3969 Eierdopjes

15 8006 Japanse Theelichtjes 45 2557 Noodvoorruit

16 1319 Japanse Theelichtjes 46 1069 Kaars

17 5940 Multifuntionele penhouder

met klok

47 4045 Fles wijn

18 4805 Multifuntionele penhouder

met klok

48 5694 Kaars

19 3273 Grote fotokader 49 1203 Fles wijn

20 4118 Paraplu 50 3180 Kaars



Steunkaartenverkoop

Sinds de opkomst van de euro is het niet meer zo gemakkelijk

meer om steunkaarten te verkopen ondanks dat en met behulp

van alle dyb-ers zijn alle kaarten de deru uitgeraakt.

De waardebon van topsport gaat naar Shana van Lokeren die maar liefst

500 kaarten verkocht.

Opmerkelijk hieraan is dat Shana nog maar enkele keren heeft komen ijsbe-

ren en niet zo gekend is bij de Dendermondse IJsberen.

Hartelijk dank voor alle grote en kleine verkopers.

Voorlopig Klassement

Diane was nauwelijks nat te krijgen deze winter, Annie doet Huy niet mee!

Hiermee lichten we een klein tipje van de sluier op.

Maar wie nu de ijsbeer en ijsbeerin van het jaar wordt,

maken we pas echt bekend op het eindfeest!

Vergeet echter niet dit …

1 punt per training

20 punten extra op verplaatsing

5 punten extra indien 3 trainingen op 1 week.

Het is dus nog niet te laat om nog

wat punten bij elkaar te zwemmen!



Wat na het eindfeest?

Zaterdag 20 maart:

Binnenbadwedstrijd masters in Wachtebeke

Zondag 11 april:

Demonstratie in het donkmeer

Samenkomst aan de bootjes om 14 uur

Verkleden toegestaan, zelfs aanbevolen!

Overheerlijke pannekoeken in Uitbergen bij Annie

Zaterdag en Zondag 17 en 18 april:

Internationale binnenbadwedstrijd voor Masters in Charleroi

Zaterdag 1 mei:

Opening zomerseizoen aan de vijver Bijlokestraat 14 te Dendermonde

Samenkomst 14 u

Meebrengen:

- iets om op te zitten

- iets om uit te eten

- iets om met te drinken

- iets voor te drinken

- vlees voor de BBQ

- alles wat je zelf nodig acht om daarbij te eten

- in geval van regen iets voor boven uw hoofd

- zwemgerief

Ter plaatse aanwezig

- vuur voor uw worst of wat dan ook op te bakken

- zeer grote gezelligheids- amusementsfactor



Trainingen in Lebbeke

Al geruime tijd trainen een handvol ijsberen in het zwembad van Lebbeke.

Deze trainingen zijn hoe langer hoe meer professioneel opgesteld. 

De trainingen beantwoorden aan de behoeften van zwemmers die bij andere

zwemclubs uitvallen. 

Enerzijds omdat ze op te late leeftijd gestart zijn met de zwemsport.

Anderzijds omdat ex-competitiezwemmers omwille van gezin en werk niet

meer mee kunnen op topniveau.

Wat bieden wij aan op zo'n training?

1. Voldoende losmaakzwemoefeningen waarbij alle spiergroepen aan 

hun trekken komen, korte afstanden per oefening (100m), lage 

intensiteit.

2. Zeer veel techniek of oefeningen die ervoor zorgen dat bepaalde 

zwemfouten verbeteren . Dit in de vier zwemslagen en weerom in 

korte afstanden.

3. Conditietraining, al dan niet in combinatie met techniek.

Wie kan terecht op zo'n training?

1. Iedereen, ik herhaal iedereen, die behoefte heeft om zijn spieren los 

te maken en goed wil leren zwemmen ongeacht de leeftijd. 

De afstand van de trainingen wordt aangepast en opgebouwd 

volgens eigen kunnen.

2. Zwemmers vanaf ongeveer 16 jaar die al dan niet competitie 

zwemmen en die dit liever doen met de nodige aanwijzingen van op 

de kant.

Nieuwsgierig geworden … draai blaadje om …



Trainingen van maart 2004 tot september 2004

Zwembad Lebbeke (vanaf 15 maart 2004)

Elke dinsdag en donderdag van 19u30 tot 21u00 

Elke zaterdag van 16u30 tot 17u45

Als er zaterdag een doortocht is in juli en augustus is het geen training!

Buitentrainingen

Elke woensdag om 19u in de Bijlokestraat 14 te Dendermonde

Dit vanaf zomeropening op 1 mei tot en met 30 juni.

En vanaf woensdag 25 augustus tot start nieuw ijsberen seizoen.

Website

Kenneth, beter bekend als kassabediende in zwembad Olympos heeft onze

website een grondig aangepakt en houdt hem up to date.

Peter (de geheimzinnige man in lange jas met een digitaal fototoestel)

stuurt foto’s door naar Kenneth.

Foto’s van het laatste ijsberenfeest in Dendermonde stonden twee dagen

na het feest al op de site!

Van service gesproken … (was alles maar zo snel verlopen op ons ijsberen-

feest …)

Surf snel naar

users.skynet.be/DYB



Wat voorbij is …

Wedstrijd Theux

De starter was nog niet goed wakker, hij vergat steeds de start op tijd te

fluiten.

Met als gevolg dat de zwemmers al lang vertrokken waren hé Annie …

Kerstzwemmen aan onze steiger

Geur van overheerlijke soep, de Kerstman in zijn beste kostum en voor de

gelegenheid zwemmers met een Kerstmuts in plaats van een badmuts.

De Kerstman die al heel lang bevriend is met de ijsberen vertelde over de

tijd dat de Kerstman zelf nog bij de ijsberen was.

Er werd toen gezwommen zei hij, nu wordt er gedompeld!!

Maar wat zeker nog hetzelfde is gebeleven is de sfeer, de jenever en de

overheerlijke soep.

Nieuwjaarsduik Oostende

Heerlijk zacht winterweertje, windstil, meer publiek dan zand, een geïmprovi-

seerde vlag met aftrekker en t-shirt.

Een organisatie die in orde was en voldoende natjes en droogjes.

Dus alles om met het nieuwe jaar goed van start te gaan.

Wedstrijd Lac Van Loppem

Sophie en Diane plannen een onderonsje onder de bomen, in de soeptent

maar ver van de start!



Wedstrijd Boom

Watertemperatuur is hier 4 graden.

Liesl en Ben bewijzen dat ze met publieke aanmoediging ook 25 meter kun-

nen zwemmen.

Ronald verpulvert Stein zin clubrecord en zwemt 31 seconden over 50

meter crawl en pakte net naast de overwinning.

Hoe rap een mens al niet kan zwemmen als het water zo koud is.

Stein die eigenlijk een beetje op zijn lauweren aan het rusten was, wat het

clubrecord betreft, vindt het niet erg als Ronald eens een training mist …

Diane nu als uitvlucht tijdopnermer. De leeftijd begint waarschijnlijk zijn tol

te eisen beweerde Ronald op het einde van de spoedvergadering en toen hij

alleen nog de bodem van zijn glas zag …

Wedstrijd Dendermonde

Drie weken na de wedstrijd in Boom en de watertemperatuur 3 graden naar

boven 7 graden dus.

Een korte viswedstrijd nog net voor 106 wedstrijdzwemmers en 25 demon-

startiezwemmers het water van de Kalendijk trotseerden.

Joline en Lotte zwommen zij aan zij maar Joline was net iets rapper.

Liesl zwom haar eerste wedstrijd en deed dit voortreffelijk.

Sophie lag het langste in het water en kreeg hierdoor, een door Ben

gemaakte kunstwerk.

Annie zwom de pannen van het dak en haalde het van Jessie.

Stein vond dat er heel wat te zien was aan het keerpunt.

Ronald en Diane hielde de sterckere jeugd veilig achter zich …

Thierry begint de smaak te pakken te krijgen.



Joline zwom voor het eerst de aflossing en ze kon op gelijke hoogte blijven

met de tegenstanders.

Diane en Ronald haalden het onderste uit de kan in een slag dat ze liever

kwijt is dan rijk is.

Stein moest het laten afweten tegen de sterkste man van Brugge. Maar een

zeer spannende wedstrijd en een verdiende tweede plaats.

Ronald voegde er nog volgen belachelijke tekst aan toe, wie dit niet wil

lezen, geen nood, sla gewoon het schuingedrukte gedeelte over.

“Applaus van alle banken en bewondering van alle vrouwen was een passen-

de beloning voor Stein en Ronald”.

Voilà dames, het leed is weeral geleden …

Wist je dat …

… Er op ons ijsberenfeest maar liefst 30 liter soep gedronken is. Er bestaat

dus geen twijfel meer dat ze lekker was.

… er een onbekende helper de steiger al had afgebroken nog voordat dins-

dag de <<afbreekploeg>> eraan kwam. Bij deze bedankt!

… er dankzij heel wat helpende handen alles (of toch bijna) perfect is verlo-

pen.

Gezocht

Krantenknipsels e.d. over het ijsberenzwemfeest voor in onze ijsberenboek.

Luc

Bij deze willen we u vragen of ge na het lezen van dit dybke geen goesting

hebt gekregen om naar ons eindfeest te komen. Allé ge weet wel om op

een fatsoenlijke manier nog een babbelke te doen en afscheid te nemen.



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

Vinck Marc - Azalealaan 11 - 9180 Moerbeke-Waas

GSM 0486 02 19 91

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

Geschenk nodig?

T-shirt: 6 euro

Training: 25 euro

Sportzak: 15 euro

Lattex Badmuts: 1,25 euro

Siliconen badmuts: 7,5 euro

(te koop bij Marc Vinck)

Knuffelbeertjes

Grote: 5 euro

Kleine: 3 euro

(te koop bij Annie)


