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Voorwoord

Met mijn hoofd ergens in een wei tussen viervoeters, lijf en leden nog amper

bij elkaar te houden van het zitten op viervoeters, zit ik me af te vragen

waarom ik perse een ijsberensabatjaar moest nemen (eveneens weet ik dat

sommige ijsberen zelfs de glimlach niet zullen kunnen onderdrukken na het

lezen van mijn bekentenis). 

Net nu ons ijsberenclubke steeds meer en meer nieuwe leden telt die ik bij

deze van harte welkom heet, en een blij weerzien voor alle andere leden.

En omdat er natuurlijk weeral van alles te vertellen valt moeten jullie van mij

niet eens de inhoud lezen, ga maar direct naar de volgende bladzijde.

Inhoud

1. Voor de vergeetkousen lidgeld betalen aub

2. Chikke dingens voor aan te doen

3. De bibberende site van Kenneth

4. Geef acht of zeven of zes, het is al gelijk als iedereen maar op

post is

5. Voor wie het liever van horen zeggen heeft in plaats van erbij

te zijn.

6. Het rekenhoekje

7. Inschrijvingsformulier Oostende

8. ‘T Rodelgazetteke

9. Reclame voor centjes voor de club te krijgen.



Lidgeld

Aangezien we nog steeds zwemmers op de steiger zien waarvan we nog

geen lidgeld hebben ontvangen. Nog even een klein geheugensteuntje:

Lidgeld tot 12 jaar: 20 euro

Lidgeld vanaf 12 jaar: 25 euro

Steunkaarten: 20 euro per familie (40 stuks)

Storten op rekeningnummer 647-0053921-79 met vermelding van "lid-

geld" en naam van het lid.

Vragen? Spreek ons aan!!

Nieuwe trainingen

Wie een andere training, zwemzak, t-shirt of badmuts nodig heeft kan

terecht bij Rene. Wie niet weet wie Rene is: de vader van Anne (die steeds

een dompel pakt zonder de armen nat te maken) en Liesl (die steeds haar

50 meter zwemt). 

Alle materiaal is dezelfde prijs gebleven, en de trainingen zijn van het nieu-

we model.

Nieuwe training: 25 euro

Sportzak: 15 euro

Siliconen badmuts: 7,50 euro

T-shirt: 6 euro

Lattex badmuts: 1,25 euro

Telefoonnummer Rene: 052/22.44.56



De bibberende site van Kenneth

WWW.DYB.BE

Wie toevallig kwam ijsberen terwijl Peter met zijn fototoestel op de steiger

rondliep, mag er zo goed als zeker van zijn dat hij nog niet droog zal

geweest zijn, of zijn foto stond al op onze website. Wie er voor en achter

de schermen onze website up to date houden zijn Peter (ervoor) en

Kenneth (erachter).

Wel Kenneth, wij ijsberen, vinden uw en onze website ronduit geweldig! En

toch... we missen iets... veel foto's van iedereen, maar geen enkele van jou.

Niet droog en niet nat! 

Bij deze besliste de ganse ijsberenploeg (drie ijsberen) bij een speciaal voor

jou ingelegde vergadering (na een ijsberentraining aan de motorkap van een

rode auto), dat ge toch wel minstens één keertje moet geijsbeerd hebben

(zodat ge uzelf ook op de site kunt zetten).

Wij hopen dat ge bij deze niet prompt begint te ijsberen... bij de gedachte

alleen al!!



Demonstraties en wedstrijden

Demonstraties

19 december 2004: Kerstduik Brugse Reien, Rozenhoedkaai

2 januari 2005: Nieuwjaarsduik ter hoogte van het zwembad van 

Oostende

Wedstrijden

16 januari 2005: Wedstrijd Lac van Loppem

30 januari 2005: Wedstrijd in Boom

13 februari 2005: DYB-wedstrijd aan Zwembad Olympos

27 februari 2005: Overtocht van de Maas in Huy

Moppen

Twee ijsberen lopen in de woestijn, zegt de een tegen de ander:  "het 

is hier vast heel glad geweest, kijk eens hoeveel zand ze hebben 

gestrooid"

Hoe noem je het paren van twee ijsberen?  Een koud kunstje!



Blikvangers uit voorbije ijsbeerwedstrijden

Voor de allereerste keer organiseerde SWEM zijn ijsberenwedstrijd in

Puyenbroeck en het werd een gezellig Vlaams ijsberen onderonsje

Joline en Lotte mochten de spits afbijten en geloof het of niet, Lotte heeft

er het langst van genoten!

Thierry zwom na een 50 meter wedstrijd de pannen van het dak op 100

meter en eindigde tweede.

In de aflossing lagen onze (hoe zou ik het zeggen) 43-plussers Thierry en

Annie meteen laatste, en de jeugd moet daarna de klus proberen te klaren.

Ronald en Stein konden nog twee plaatsjes winnen en eindigden derde.

Peter en Hans amuseerden zich rot op de demonstratie alsof het nog zomer

was...

Sophie steekt op demonstraties een extra tandje bij en Diane Christiaens

verandert niet van stijl... zwemmen, drogen, zwemmen ... Doen echte ijsbe-

ren dat ook of is het maar een zelfuitgevonden variant?

Een weekje later trokken onze ijsberen richting Gavers, een zonovergoten

dag zorgde in elk geval voor aangenaam verpozen!

Lotte, als enige dyb-wedstrijdzwemmer moest de klus in haar eentje klaren,

aanvankelijk was Liesl ook ingeschreven, jammer genoeg moest deze het

stellen met een demonstratie wegens te jong!!!

Onze ijsberenaflossingsploeg deed het weeral voortreffelijk en eindigde

tweede.



En dan: onze voorlopig laatste gezwommen wedstrijd in Theux.

Stein en Ronald mogen best fier zijn met elk een eerste plaats. Waardoor

ons ijsberenclubke een eervolle voorlaatste plaats behaalde.

Peter en Hans worden stilaan "geroutineerde" demonstratiezwemmers en

komen keer op keer met iets nieuw op de proppen. Het bewijs hiervan is

deze prachtige foto.

En och, ik zou het nog vergeten te zeggen, maar normaal was er nog een

competitiezwemmer, maar om een onbekende reden (te lang in de beis

gehangen de avond voordien), kwam hij nog net op tijd om direct mee

terug te rijden (he Thierry?).



Klassement regelmatige ijsbeer (stand 1 december 2004)

Naam Punten

Liesl 84

Lotte 83

Peter 77

Ronald 75

Joline 75

Stein 74

Erik 72

Sophie 69

Hans 55

Anne 47

Diane Chr 47

Thierry 45

Annie 44

Filip 29

Marc 20

Arno 15

Jorijn 14

Haïno 12

Jeroen 12

Jan 11

Annelies 11

Kiara 11

André 10

Lieselot 10

Mirko 9

Aïssa 8

Stefaan 8

Anas 7

Lien 4

Marijn 4

Yves 3

Anke 3

Amakua 3 

Mireille 3

Pierre 1

Wie naar Oostende gaat op 2 januari

schrijft zichzelf in via het hiernaast

bijgevoegd inschrijvingsformulier!!

Volgend jaar ontvangt u er vanzelf één via

Stad Oostende





Wist je...

…dat Haïno soms komt ijsberen om ziek te worden, dit zou van pas komen 

daags voor een examen (voor zover bekend, waren zijn pogingen niet 

geslaagd)

…dat sommige nieuwe ijsberen onze "oude" ijsberen gewoon eens een 

keertje komen tonen hoe het eigenlijk moet (dat wil zeggen verstand 

bevroren en plons erin!)

…dat Stein het clubrecord van Ronald aan diggelen zwom... Terug aan u 

Ronald!

…dat Liesl speciaal toezicht nodig heeft, ze is immers ineens onzichtbaar na 

25 meter zwemmen.

…dat Joline graag meezwemt met Liesl naar de overkant. Kan vervelend zijn 

he Joline, als Liesl er een keertje niet is? En hoe krijg je al die vrienden 

zover om ook eens een keertje 50 meter te zwemmen?

…dat Anas "per ongeluk" eens drie meter zwom. Hij pakte toch wel naast 

die trap zeker!

…dat Diane en Diane op toeristische uitstap gingen na SWEM

…dat Jan terug is van weg geweest. Moest ge zo dringend afkoelen Jan?





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

Verkoop trainingen (geen bestuurslid)

D’Hollander Rene

Tel 052 22 44 56


