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Voorwoord

Hoe snel een ijsberenseizoen kan vliegen, daar heb je pas een idee van als je

tot de conclusie komt dat het "dringend" het moment is om in de pen te

kruipen, hoewel Thierry dit al voor mij deed... 

alleen moest ik ze nog verwerken...

Omdat nu al gefluisterd wordt dat het een schitterende zomer zal worden,

vinden jullie traditiegetrouw de doortochtenlijst voor dit seizoen... zonder

veel uitleg deze keer... meer uitleg vind je in DYBke 12.

Nieuw dit keer, een dybke met veel beeld en 

weinig klank … tekst bedoel ik.
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Wist je datjes …

… dat Marc en Cindy een ijsberendochtertje hebben, Isabel genaamd 

(2,770 kg en 48 cm).

… dat Annie voor de tweede keer grootmoeder is geworden van een 

kleindochter: Kiara (3,420 kg en 50 cm).

… dat bijgevolg onze ijsberen nog niet meteen met uitsterven bedreigd zijn.

… dat Stein het toch iedere keer moet fiksen het DYBke te halen, dit keer 

omdat hij met zijn been klem zat op zijn eigen gemaakt vlot op 1 mei.

… dat 1 mei een hete zonovergotendag was en onze ijsberen er her en der 

loom bijhingen, gepakt van de warmte waarschijnlijk.

… dat Peter ons geholpen heeft om de foto's in het papieren DYBke te 

krijgen.





Ledenhoekje

Onze leden kruipen in de pen, hier het resultaat van Thierry's teksten.

Bedoeling is dat jullie raden over welke wedstrijd of demonstratie deze tek-

sten gaan... 

Achteraan vind je de oplossing

Eerste tekst … makkelijk denk ik … als opwarmtje

“ Zoals de traditie het wil is ook DYB van de partij, dus vertrokken we rond

12u30 aan Olympos. Er heerste een drukte van jewelste. Een massa ijsbe-

ren stonden zich te warmen of liepen rondjes onder een stralende zon en

een stevige zuidwesten wind. Na een stevige aerobic aan de muziekkiosk

werden de dranghekkens weggenomen. Een oorverdovend gejoel steeg op

uit de immense mensenmassa.”

Tweede tekst … genoeg opgewarmd … nu extra zware kost …

“Het weer leek sterk op maartse buien, een mengeling van regen, sneeuw,

hagel, wind en opklaringen. (Wie een kei is in weerberichten onthouden is er

nu al waarschijnlijk uit …) Iets na 10u00 begon de demonstratie met maar

liefst 24 deelnemers, waarvan 11 (!!) van DYB. Om 10u30 begonnen de

wedstrijden. 16 wedstrijden werden gezwommen en DYB heeft toch niet

slecht gepresteerd. Annie werd tweede, Stein werd eerste op vier deelne-

mers, Ronald eveneens eerste op drie deelnemers. Het evenement werd

afgesloten door een gezellig samenzijn en prijsuitreiking …”



Derde tekst … Een makkie voor wie er bij was …

“ De cafeetjes rondom deden gouden zaken, er was een gezellige sfeer.

Hoogtepunt was toen een toeschouwer te dicht tegen de kaairand kwam

om foto's te nemen. Hij viel prompt voorover, recht het koude water in.

"Het is erom gedaan, het is m'n broer en hij hoort bij ons optreden" 

verzekerde mij iemand van de organiserende club. Na het zwemmen kregen

we allen een Jägermeister aangeboden... Het was de bedoeling dat we

nadien allen gingen jodelen op z'n Oostenrijks.”

Vierde tekst … ook niet zo gemakkelijk …

“ De organisatie had de bedoeling om de bewoners van de stad eens te laten

kennis maken met het ijsberen. De actie was eveneens deels bedoeld om

geld in te zamelen voor de slachtoffers van Zuid-Oost-Azië. Zelfs clubleden

van wie het niet verwacht werd doken plots het koude water in …”



Hoogtepunten van 2004 - 2005





Klassement regelmatige ijsbeer 2005

Liesl 207

Joline 202

Sophie 195

Ronald 175

Stein 162

Lotte 159

Hans 132

Anne 130

Annie 128

Peter 122

Erik 118

Stefaan 99

Annelies 65

Lieselot 62

André 57

Guido 49

Haïno 48

Filip 46

Marijn 42

Jorijn 41

Chiara 40

Arno 26

Mirko 24

Anas 21

Diane 21

Marc 20

Jan 17

Aïssa 17

Jeroen 16

Amakua 9

Yves 3

Mireille 3

Pierre 1

Rika 1



Oplossing:

De oplossing staat er, maar door mijn blad te draaien

zijn de letters door elkaar geschud … puzzelen maar …

Eerste tekst: Neetosdo

Tweede tekst: Neddomendre

Derde tekst: Gurbeg

Vierde tekst: Maslaerbreen

Hulp nodig? Op de woensdagtraining … zijn er ijsberen om

de koppen eens samen te steken …
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