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Voorwoord

Zaterdagavond 4 september 2004 om 21u30. Nagenietend van een heerlij-

ke doortocht in de Brugse Reien, mijn gemakkelijke zetel ingeruild voor een

ergonomische computerstoel om jullie de laatste nieuwtjes te kunnen mel-

den vóór onze opening op 18 september 2004.

Eveneens besef ik dat morgen onze laatste doortocht van het seizoen is

(Turnhout). En eigenlijk heb ik spijt... al dat waterplezier een jaartje zullen

moeten missen. 

En langs de andere kant begint er stilaan iets te popelen om onze ijsberen

terug te zien.
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Opening winterseizoen 

zaterdag 18 

september 2004

Programma 18 september 2004

16u30: Samenkomst in de hal van Zwembad Olympos 

16u45: We nemen onze eerste frisse duik in de vijver naast het zwembad 

17u45: Openingsvergadering (kinderen kunnen eventueel tot 18u00 

zwemmen in het zwembad)

Lees verder volgende bladzijde



Programma openingsvergadering

Definitief ontslag van de voorzitter en aanstellen van nieuwe voorzitter

Kasverslag

Toelichting lidgeld en steunkaarten

Gele sportkaart

Zwemtrainingen

Halloweenswimming

Winterwedstrijden

Varia

Vergeet niet: traditiegetrouw geeft de club een rondje

Voorzitter

Onze voorzitter kondigde definitief zijn ontslag aan. Hij wil het 

ijsberenzwemfeest in Dendermonde nog mee helpen organiseren.

Voornamelijk het werk achter de schermen dan. Het werk vóór de schermen

wil hij liever aan iemand anders overlaten.

Met andere woorden: vergaderingen bijwonen en zowat de spreekbuis zijn

van de ijsberen is de voornaamste taak van een voorzitter. Wie zich 

geroepen voelt... graag dringend melden!

In geval een overaanbod kandidaten zal een zwemproef beslissen... Ge ziet

dat we ook met alles rekening houden!!



Lidgeld

Omdat we toch genoodzaakt zijn jullie een prijskaartje te presenteren, 

kunnen we het maar beter direct doen. 

De lidgelden zien er dus dit jaar weeral iets anders uit:

Lidgeld tot 12 jaar: 20 euro 

Lidgeld vanaf 12 jaar: 25 euro

Steunkaarten 40 stuks: 20 euro per familie

Storten op rekeningnummer 647-0053921-79 tegen 1 oktober

2004 met vermelding van "lidgeld" en naam van het lid.

Dus wie jonger is dan 12 jaar mag voor 5 euro minder dan vorig jaar komen

bibberen.

Per gezin rekenen we een bundel steunkaarten aan. Dit maal geven we jullie

40 steunkaarten mee (in plaats van 50 vorig jaar). Dit bedrag kan je recu-

pereren als je de kaarten doorverkoopt. En wie nog meer kaarten kan verko-

pen... geen nood kaarten genoeg die tegen ons ijsberenfeest moeten ver-

kocht worden.



Trainingen

Zaterdagtraining in Zwembad Olympos valt weg wegens te hinderlijk zwem-

men tussen publiek en daardoor te weinig opbouw te kunnen brengen in de

trainingen zowel voor onze jongeren als voor de competitie. Met andere

woorden we willen jullie beter geen half werk meer laten afleveren.

Wie wil trainen kan terecht bij Annie voor de mogelijkheden van trainingen

op het niveau van de zwemmer. Jammer om te zeggen, maar dit zal sowie-

so in Lebbeke zijn.

Even terugblikken

Deze zomer noteerden we 70 wedstrijdstarten en drie joggers: Thierry,

Edmond en Ben.

Damme-Brugge, de oudste Europese langebaandoortocht en Rika en Ronald

zwommen deze met een tijdsverschil van een halve minuut, in verschillende

koersen, wel nog steeds ten voordele van Rika … Ik ben benieuwd wat het

volgend jaar zal zijn …

Buitentraining

Lokeren

Swem

Buitentraining

Olympos

Binnentraining

Lebbeke

Competitie

Dinsdag 19u - 19u15 19u30 - 21u

Woensdag 17 u - 17u30

Best eerst bellen

Donderdag 19u - 19u15 19u30 - 21u

Vrijdag

Zaterdag 16u45 - 17u AZL



Ja Stein, ge ontsnapt er niet aan, maar we beloven u plechtig dat we onze

manieren zullen houden over uw Damme-Brugge en zeker niet zullen vertel-

len dat ge eigenlijk al na 500 meter niet meer aan het zwemmen waart,

maar probeerde uit te vissen van waar dat moeder-achtige geroep nu toch

vandaan kwam. En weet ge, Stein, het ligt op onze lippen maar we gaan ook

nu weer in alle talen zwijgen over het feit dat zelfs de meest trage zwem-

mers van meestal een respectvolle leeftijd u voorbij vlogen na die 500

meter. Maar ondanks alles beseft ge niet dat ge dit jaar in Damme-Brugge

een record op uwe naam geschreven hebt. Nog nooit maakte men daar mee

dat men al na 1500 meter een ladder moest gaan zoeken voor een nog niet

onderkoelde Stein.

Knip uw nagels recht af, mis geen enkele doortocht en stop vooral geen drie

weken met trainen. Oeps, dit was even een niet-vergeet lijstje voor de

zomer van volgend jaar. Een ontstoken teen, drie weken out, toch een door-

tocht beginnen zwemmen met een doktersbriefje op zak... Het mocht niet

baten voor Diane. Goud lag voor het grijpen, maar het werd zilver.

Op een regenachtige ochtend, ergens in de lente, vertrokken drie (Thierry,

Annie en Diane) ijsberen een droge dag tegemoet, ze fietsten en lachten

tranen met tuiten voor alle andere ijsberen samen. Zo erg zelfs dat Thierry

nauwelijks zijn tranen gedroogd kreeg.. Of was het van de miserie, 40 kilo-

meter lang met 2 vrouwen...

Halloween (donderdag 28 oktober 2004)

Meebrengen: een lichtje Verkleden hoeft niet, jullie zijn allemaal 

al lel ijk genoeg.  

Tijdens of erna … wordt een opwarmertje voorzien.



Gedichtje

Terwijl een handvol ijsberen vergaderden, was Sindy aan het dagdromen

over... juist ja, ijsberen.

 Hier is het resultaat:

Een beer moet je niet zijn 

Het is voor iedereen fijn

Je springt in het water 

Aan de rest denk je later

Even heb je het koud 

Maar hiervan word je niet oud

Je zwemt enkele minuten door 

En denkt waar doe ik het voor

Ze zijn opgewarmd, blij en voldaan 

Als ze uit het koude water gaan

Oostende (zondag 2 januari 2005)

Iederen oud-deelnemer van de nieuwjaarsduik kreeg een brief thuis om 

opnieuw in te schrijven. Wie opnieuw wil meedoen, schrijft zichzelf in 

met deze brief. Wie nog nooit meedeed en dit toch wil, meldt zich bij 

Annie.



Wedstrijdkalender van seizoen 2004-2005

Datum Omschrijving club

18 september 2004 Opening ijsberenseizoen + 

vergadering DYB

28 oktober 2004 Halloweenswimming DYB

31 oktober 2004 Wedstrijd in Wachtebeke SWEM

7 november 2004 Wedstrijd in De Gavers (Ninove) ZDKK

21 november 2004 Wedstrijd Theux

5 december 2004 Sinterklaasduik te Ninove ZDKK

19 december 2004 Kerstduik Brugse Reien BYK

2 januari 2005 Nieuwjaarsduik aan Zwembad Oostende

16 januari 2005 Wedstrijd Lac Van Loppem BYK

30 januari 2005 Wedstrijd Boom

13 februari 2005 Wedstrijd aan Zwembad Olympos DYB

27 februari 2005 Overtocht van de Maas HUY

12 maart 2005 Doop- en eindfeest DYB

27 maart 2005 Paasduik Donkmeer, Berlare DYB

1 mei 2005 Opening zomerseizoen, 

barbeque @ Bijlokestraat DYB

Opgelet: -SWEM heeft nog geen toelating, wedstrijd kan nog weg vallen 

- Huy is eveneens onzeker wegens werken aan de kade.



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 

vergemakkelijken vragen wij om binnen het 25 meter gedeelte te 

zwemmen, dus niet voorbij de tweede steiger (bij 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 de 

mensen die daar het meeste trainen.

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

Dit regelement is bedoeld om ieders veiligheid te

bevorderen.

Wist je...

…dat ijsberen op de Noordpool nooit een tentje opzetten alvorens ze een 

doortocht zwemmen. Wel... onze ijsberen ook niet meer. Ze worden dus 

hoe langer hoe meer een echte ijsbeer.

…dat ik veelvuldig getrakteerd werd op smoutebollen en koffiekoeken, 

tijdens het schrijven van dit Dybke … Bedankt Stein en Ronald, het was 

lekker!



Wat heb je nodig om te ijsberen?

1 voor ijsbeertrainingen

• Badjas

• Badslippers

• Badpak of zwembroek

• Badmuts en eventueel zwembril

2 voor ijsbeerwedstrijden en demontraties

• Het zelfde als voor trainingen +

• Grote zwemzak (om alles in op te bergen)

• Extra training

• Sportschoenen (nodig om u warm te lopen voor de wedstrijd)

• Minimum 2 badpakken of zwembroeken (als je meer dan één wedstrijd 

zwemt)

• Warme kousen

• Handschoenen

• Grote plastiek zak (te gebruiken om alle kleding aan het water in te 

stoppen, dat draagt gemakkelijker met verkleumde vingers)

Dus nog even shoppen …

* T-shirt: 6 EUR

 * Trainingspak: 25 EUR 

* Sportzak: 15 EUR 

* Latex badmuts: 1,25 EUR 

* Siliconen badmuts: 7,50 EUR

 * Pluche beren: 3 tot 5 EUR



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 - Vondelstraat 41 - 9280 Lebbeke

Tel 0494 72 10 24   email: ronald.cool@telenet.be

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.


