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Voorwoord

Onze doop en het eindfeest liggen reeds een tijdje achter ons. Wie dit keer

het "zekere" voor het "onzekere" nam liet een pracht van een koud buffet

aan zijn neus voorbij gaan en miste een feestelijke tafel met wondermooie

bloemstukken. Voor de kinderen kon het feestelijk gebeuren niet lang

genoeg duren.

Ondertussen hebben de bomen zich voorzien van heel wat groen en begin ik

met mijn hoofd half in de vakantiesfeer aan het nieuwe Dybke.

Aangezien mijn vakantie voor een groot deel bestaat uit de Belgische water-

tjes doorzwemmen ga ik in dit Dybke een poging doen om de in slaap geval-

len ijsberen zover te krijgen dat ze ook eens een doortochtje meepikken.
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Daguitstap:

Fietstocht langs de schelde (zondag 11 juli 2004)

Wanneer? Zondag 11 juli om 13u00.  Waar? Bijlokestraat 14,

Dendermonde

We vertrekken aan de Bijlokestraat 14 te Dendermonde om 13u00. 

We fietsen de brug over naar Grembergen. 

Voor wie liever in Grembergen vertrekt, dat kan, maar geef wel best een

belleke om verder af te spreken. 

Van daaruit zetten we onze tocht verder langsheen de schelde. Om reke-

ning te houden met de jongsten voorzien we een stop in café Scheldeoord

te Moerzeke (Rika, behoor jij eigenlijk ook niet tot de jongsten?). 

Terwijl de kleinsten naar hartelust ravotten in de speeltuin, kunnen de ande-

ren hun tocht langsheen de schelde verderzetten.

 Op de terugweg pikken we de jongsten terug op en fietsen we samen terug

naar huis.

Totale kinder-afstand: 2 X 10 km = 20 km 

Totale volwassenen-afstand: 30 km of 40 km (naar keuze of afhankelijk van

de weersomstandigheden)  

Zeker meebrengen: Drinken voor onderweg (water of een sportdrank is ide-

aal) Afhankelijk van de weersomstandigheden een regenjas en/of zonnemelk ,

Pic-nic en eventueel een stuk fruit of een koek als tussendoortje om terug

wat energie op te doen.

Marc, uw ijskast … voor uwen

drank op uwe fiets koel te 

houden …



Alle ijsberen op post voor een gezamelijk doortochtje

Woensdag 21 juli

Overmere Donk

Ganse of halve dag

Annie, Rika, Ronald, Marc, Stein en Diane zwemmen zo goed als alle

doortochten. Maar daar gaat het nu niet over, wij vinden dat alle andere ijs-

beren dit ook eens één keertje zouden moeten meegemaakt hebben.

Hoe gaat dat nu?

Wel of het nu regent of niet, ‘s morgens pakt ge uwe zwemzak, als eerste

taak, want het is het belangerijkste dat ge zeker niet moogt vergeten. Ter

verduidelijking, iedereen pakt zijn zwemzak, ook ouders, broers, zussen, tan-

tes, nonkels, neven, nichten, lieven … dus niet alleen de “zwemmers”.

Als bijzaak en om niet te verhongeren pakt ge eveneens uwe frigobox mee,

zoals een frigoboxtoerist dat kan.

Ge rijdt met heel uw hebben en houden naar de Nieuwdonk, ergens in de

verte zie je wel een soort camping, daar wandel je naartoe, zoekt de ijsbe-

renvlag en installeert u daar op uw gemak.

En als klap op de vuurpijl duiken we gezamelijk (dus ook weeral ouders,

broers, zussen, neven, nichten, enz …) om 16u45 het water in voor een

500 m lange zwemjogging.

Wie uitzwemt krijgt een drankje van de club.

(Wie weet staan ze koel in de ijskast van Marc)



Sportgala

Op vrijdag 4 juni om 19u30 in de sporthal van Oudegem is het opnieuw

kampioenenhuldiging, tal van sport demonstraties zorgen voor een aangena-

me avond, niet te missen dus.

Marc, het kan er warm zijn … ijskast?

Trainingen

Buitentrainingen

Sinds 1 mei zijn toch een handvol ijsberen een poging komen ondernemen

om nat te worden. Om geen namen te noemen: Sophie, Joline, Annelies,

Lieseloth en Ronald. Ik zei het toch precies 5, een handvol dus.

 Iedere woensdag om 19u00 in de Bijlokestraat 14 te Dendermonde 

dit tot en met woensdag 14 juli en vanaf 25 augustus.

Binnentrainingen 

Dinsdag en donderdag van 19u30 tot 21u00

 Zaterdag van 16u30 tot 17u45 

Telkens in het zwembad van Lebbeke.

Opgelet 

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

Annie of Diane, trainingen kunnen wijzigen!



Kalender

Datum Plaats Officiële wedstrijd Zwemjogging

Start Afstand Start Afstand

Zondag 20/06/04 Kanaal Schoten-Turnout

Lossingsstraat 135, Schoten 09u30

13u00 5.000 m - 1.000 m 17u00 500 m

Zondag 27/06/04 Spuikom VVW Oostende

Schietbaanstraat, Oostende

MEER INFO

13u00 1.000 m 16u40 - 16u40500 m - 1.000 m

Zaterdag 03/07/04 Recreatiedomein De Ster

Sint-Niklaas

13u00 1.000 m 16u30 - 16u30500 m - 1.000 m

Zondag 04/07/04 "Le Grand Large"

Mons

13u00 1.000 m 17u00 500 m

Zaterdag 10/07/04 Put "De Maere"

Nabij natuurreservaat Molsbroek Lokeren

14u00 1.000 m 16u00 500 m

Zondag 11/07/04 Daguitstap langsheen de Schelde

Bijlokestraat 14, Dendermonde

MEER INFO

Zaterdag 17/07/04 Barrage de la plate Taille-Centre ADEPS

Site des barrages de l'Eau d'Heure

MEER INFO

10u30 - 14u005.000 m - 1.000 m - 17u00 500 m

Woensdag 21/07/04 Nieuwdonk Overmere

Alle ijsberen op post!!!!!

MEER INFO

10u00 - 13u305.000 m - 1.000 m - 16u45 500 m

Zondag 08/08/04 Bloso Sportcentrum Hazewinkel

Beenhouwerstraat, Heindonk (Willebroek) 10u00

14u00 - 14u005.000 m - 2.000 m - 1.000 m

Zaterdag 14/08/04 Zeilmeer Lokeren

MEER INFO

13u00 1.500 m 17u15



Zondag 15/08/04 Recreatiedomein De Ster

Sint-Niklaas 10u00

10u00 1.000 m - 2.000 m - 17u00 500 m

Zondag 22/08/04 Kanaal Herentals - Bochent

Yaching-Club Geel-Ten aard 13u00 1.000 m

17u00 500 m

Zondag 22/08/04 Damme-Brugge, Noorweegsekaai 19, Brugge 

Vooraf inschrijven voor zwemjogging!

MEER INFO

14u45 5.000 m 15u15 4.000 m

Zondag 29/08/04 Kanaal Roeselare - Ooigem

Ter hoogte industriezone firma Driesan

Izegem uitrit 7 van A17 Kortrijk Brugge 13u30 1.000 m 17u00

500 m

Zaterdag 04/09/04 Lange Rei, Brugge

Vooraf inschrijven voor zwemjogging!

MEER INFO

13u00 - 1.000 m 15u15 1.000 m

Zondag 05/09/04 E34-vijver " De Melle"

Afrit 24 Turnhout Centrum 13u00 1.000 m 16u00

16u00 500 m - 1.000 m

Zaterdag 16/10/04 Prijsuitreiking en bal

Zalen Montovani Oudenaarde



Inschrijvingen doortochten

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

Wie aan de zwemjogging wenst deel te nemen, kan zich ter plaatse inschrij-

ven.  Voor de officiële wedstrijden is voorinschrijving en een competitiever-

gunning noodzakelijk, meer info bij Annie. Wie meer dan 5 doortochten mee-

zwemt kan een vaste badmust aanvragen eventueel met dezelfde mutsnum-

mer als vorig jaar (eveneens via Annie).

Enkele Doortochten in de kijker:

Doortocht Oostende (zondag 27 juni 2004)

Wanneer? Om 16u40 zwemjogging van 500 of 1.000 m, 

inschrijving ter plaatse. Waar? Spuikom, Vicongedijk te Oostende, gebouwen

zeescouts.

Examens net achter de rug en nog iets te vroeg om al op vakantie te ver-

trekken. Oostende biedt voldoende ontspanningsmogelijkheden om eens lek-

ker uit te waaien. 

De klassiekers zijn: 

- Noordzeeaquarium

- James Ensor huis

- Opleidingszeilschip Mercator

- IJslandvaarder Amandine

- Fort Napoleon 

- Gloednieuw is het Earth Explorer Center. (Een interactief 

wetenschappelijk park, ideaal voor kinderen). 

En natuurlijk is er ook gewoon het strand.



Doortocht l'Eau d'Heure (zaterdag 17 juli 2004)

Wanneer? Om 17u00 zwemjogging van 500m, inschrijving ter plaatse. Waar?

In Charleroi de ring nemen. Op de ringweg uitrit "Couillet/Philippeville"

nemen. Op de route de Philippeville altijd rechtdoor tot Somzee. In somzee

na de verkeerslichten richting "Barrages de l'eau d'heure" volgen.

Deze heuvelachtige, goed bevloeide streek is gekozen voor de aanleg van

een keten van stuwmeren, die de Samber moet voeden en daarmee ook het

kanaal Brussel-Charleroi, waarvan het watervolume onvoldoende is sinds het

toegankelijk is voor de internationale scheepvaart.

Er zijn twee grote stuwdammen gebouwd. 

De stuwdam van "Eau d'Heure" met een muurkam van 250 m en de stuw-

dam "Barrage de la plate-Taille" met een muurkam van 790 m (de grootste

van België). De oppervlakte van dit meer is 51 ha, de capaciteit 68,4 mil-

joen m³, d.w.z. bijna 3 maal zoveel als het stuwmeer van Gileppe. Het meer

wordt uitsluitend voor plankzeilen, duik- en zeilsport gebruikt. Op de muur-

kam staat een uitkijktoren, de tour-belvédère (107 m hoog)

Er zijn eveneens 3 voorstuwdammen gebouwd om de werkzaamheden te

vergemakkelijken. 

Er is een groot aantal wandelpaden aangelegd (meer dan 100 km)(amaai

mijn voeten). 

Op de oevers van de stuwmeren wordt een uitgebreid project voor toeristi-

sche accomodaties (logie-, camping-, sport- en recreatiemogelijkheden) ver-

wezenlijkt.

Deze streek is werkelijk wondermooi. Los van deze doortocht is dit even-

eens een niet te missen uitstap, zelfs voor meerdere dagen.



Doortocht Overmere Donk (woensdag 21 juli 2004)

Wanneer? woensdag 21 juli 2004 Waar? Overmere Donk

Sommige ijsberen (Annie, Rika, Ronals, Stein, Marc en Diane) zwemmen zo

goed als alle doortochten. Maar daar gaat het nu niet over. Wij vinden dat

alle ijsberen dit eens één keertje zouden moeten meegemaakt hebben.

Hoe gaat dat nu eingenlijk? Wel of het nu regent of niet, 's morgens pakt ge

uwe zwemzak, als eerste taak, want dat is het belangrijkste dat ge zeker

niet moogt vergeten. Ter verduidelijking: iedereen pakt zijn zwemzak, ook

ouders, broers, zussen, tantes, nonkels, neven, nichten, lieven... dus niet

alleen de "zwemmers". Als bijzaak, en om niet te verhongeren, pakt ge

eveneens uwe frigobox mee. Ge rijdt met heel uw hebben en houden naar

de Nieuwdonk, ergens in de verte zie je wel een soort camping, daar wandel

je naartoe, zoekt de ijsberenvlag en installeert u daar op uw gemak.

En als klap op de vuurpijl duiken we gezamenlijk (dus ook weeral ouders,

broers, zussen, ...) om 16u45 het water in voor een 500m lange zwemjog-

ging. Wie uitzwemt krijgt een drankje van de club.

Doortocht Zeilmeer Lokeren (zaterdag 14 augustus 2004)

Wanneer? Om 17u15 zwemjogging van 750m, inschrijving ter

plaatse.  Waar? Zeilmeer Lokeren

Onze bevriende ijsberen van SWEM organiseren hier een doortocht. 's

Avonds mogelijkheid tot barbecue (voorinschrijving noodzakelijk, waarschijn-

lijk tegen 7 augustus bij Annie)

Doortocht Damme-Brugge (zondag 22 augustus 2004)

Waar? Damme Wanneer? Zondag 22 augustus 2004

Je neemt de boot of bus in Brugge, vaart of rijdt naar Damme en zwemt

vervolgens 5.000 m (voor zwemmers met competitievergunning) of 4.000

m (voor niet-aangesloten zwemmers) terug. Voorinschrijving is noodzakelijk!

Uiterste inschrijvingsdatum: 31 juli bij Annie.



Doortocht Brugse Reien (zaterdag 4 september 2004)

Waar? Brugse Reien Wanneer? Om 15u15 zwemjogging van 1.000

m schoolslag of 1.000 m vrije slag. Dames en heren apart.

Doortocht georganiseerd door de Brugse ijsberen Voor inschrijving is nood-

zakelijk! Uiterste inschrijvingsdatum: 24 augustus bij Annie

Wist je...

… dat wij ondertussen een pracht van een vlag hebben, het is een pareltje 

en wij nemen die overal mee naartoe (bedankt Bernadette).

… dat Thierry ook zijn steentje had bijgedragen aan die vlag, of beter 

gezegd de stokken.

… dat de ouders van Anne (ijsberin van 2004) trakteerden op overheerlijke 

taart op ons eindfeest.

… dat er binnenkort een cursus bloemschikken zal gegeven worden door de 

mama van Lieseloth en Annelies, ze kan er wat van!

… dat iedereen tegen het volgende eindfeest zeer dunne ballonnekes zal 

moeten leren opblazen. Technische uitleg kan je vragen aan de mama 

van Arno.

… dat Ben zichzelf tureluut had geblazen op zo een balonneke, maar het 

was wel opgeblazen.

… dat Lotte zelfs in een heerlijke warme zaal nogal wat decibels kan voort

brengen als haar tenen nat worden.

… dat wij niet goed op de hoogte zijn van alle eerste- of plechtige commu

niekantjes of wie zijn lentefeest viert. Dit kan zorgen voor ongeloofelijk 

wat creativiteit op het allerlaatste moment.

… dat SWEM waarschijnlijk (van horen zeggen) ook een IJsberenwedstrijd 

gaat organiseren volgende winter.

… ik denk dat iedereen nieuwsgierig geworden is naar uw ijskast

Marc …



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)


