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Voorwoord

Een belangrijk gespreksonderwerp is zonder meer de weersomstandigheden.

Bij de bakker en beenhouwer, zowat een openingsslogan alvorens iets te

bestellen, met een al even vaak als eerste woord "TE", gevolgd door...

warm, koud, nat, droog, ...

De grootste uitspatters dit seizoen waren zonder meer een te natte en

koude zomerse doortocht en een te zonnige en warme winterse ijsberen-

wedstrijd in SWEM. Eveneens zorgde de TE lange zomer voor een toeloop

van nieuwe leden op onze steiger. Netjes gevolgd door een TE dik sneeuw-

tapijt amper twee weken later. Onze ijsberentenen... bijlange nog niet

gewend aan dit TE gedoe...
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ONS ANNIE … DE LAATSTE MAANDEN MEER MET HET HOOFD IN DE

BOEKEN DAN OP DE STEIGER … MAAR WE MOGEN EVEN MEEGENIE-

TEN … HIER EEN NUTTIGE TEKSTBRON UIT HAAR CURSUS …

IJSBEREN EEN VEILIGE SPORT?

Ja, maar zwem nooit alleen ook niet in de zomerperiode.

Wat gebeurt er in ons lichaam als we in koud water zwemmen? Een 

ingebouwde 'thermostaat' gaat in gang schieten na enkele seconden 

waardoor onze bloedvaten vernauwen. Hierdoor gaat ons bloed sneller 

stromen. Je kent wel dat heerlijke warmtegevoel als je uit het water 

komt. Tijdens de koudste wintermaanden kun je zelf zien dat je 

lichaam fel gaat 'dampen'

 Blijf dus lang genoeg in het water om dit mechanisme te activeren en om

dit aangenaam effect te bekomen.

Als zwemmer moet je er mentaal klaar voor zijn om in het koude water 

te gaan .

 Bepaal dus zelf wanneer je in het water gaat en hoe lang je erin blijft. 

Tip: begin met enkele zwemslagen en verleng de afstand iedere 

week.

Daarom wordt niemand in het water geduwd



Je grenzen verleggen: JA
 Risico's nemen: NEEN

Warmteverlies in water verloopt gemiddeld vier keer sneller dan in lucht aan

dezelfde temperatuur .
Blijf dus niet te lang in het water

In water van 4°C daalt de lichaamstemperatuur zeer snel. Een verlies van

spiertonus (moeilijker bewegen) en bewustzijn treedt op .
Daarom verbieden we om langere afstanden te zwemmen dan wed-

strijdafstanden (25m, 50m of 100m vanaf 14 jaar)

De gevoelstemperatuur kan bij wind veel lager zijn dan de normaal gemeten

temperatuur. Voorbeeld: bij 0°C en windkracht 4 Bft (7meter/sec) zal de

gevoelstemperatuur -4°C bedragen .
Daarom raden we aan om niet te blijven staan op de steiger na

het zwemmen

Om eind februari de Maas over te zwemmen moet er wel regelmatig

getraind worden onder toezicht en ben je minstens 14 jaar.



Wanneer ben ik goed bezig? 

- Als ik na het zwemmen een aangenaam warmtegevoel ervaar in mijn 

lichaam .

- Als ik me na het zwemmen nog fit voel

Wanneer ben ik te lang in het water geweest? 

- Als ik na het zwemmen ril 

- Als ik na het zwemmen pijn voel in vingertoppen en tenen 

- Als ik na het zwemmen een onaangenaam gevoel heb (oa 

misselijkheid en verwardheid)

Treed vaak op na enkele minuten

Voor als we Thierry niet uit het water krijgen …



Nieuwjaarsduik Oostende op 7 januari !!!!!!

De neiuwjaarsduik in zee gaat dit jaar door op zaterdag 7 januari en niet op

1 januari zoals meegedeeld in een vorig Dybke.

Als je vorig jaar erbij was schrijf je zelf in.

Inschrijven via www.nieuwjaarsduik.be tot 23 december

Of ter plaatse vanaf 11 u - 3 euro inschrijving

22 Januari 2e bibberduik in de Blaarmeersen in Gent

Nieuwe datum

info: www.gent.be/sport

Ook zelf inschrijven

Voor wie liever het bootje neemt naar … Dover



Carpool

Aangezien voor elke chauffeur onder ons de benzineprijs een serieus gat in

de portemonnee durft slagen is het niet ongewoon om een deelname in de

vervoerskosten te vragen voor diegenen die geen vervoer hebben en met

iemand meerijden. Je kan best op voorhand samen duidelijke afspraken

maken over het te betalen bedrag.

 In de club zijn er ook leden die afspreken om beurten te rijden, daar waar

het om vergelijkbare afstanden gaat.

Bestuursvergadering

Op maandag 9 januari 2006, om 20u00 is het opnieuw bestuursvergade-

ring. Wie dringende mededelingen of opmerkingen over het reilen en zeilen

binnen de club heeft kan op deze vergadering aanwezig zijn, mits dit op

voorhand te melden bij het bestuur 

(contactgegevens vind je hier)

DYB VS Één

Op een (vrij drukke) donderdag training lieten de meeste ijsberen niet alleen

hun ijsberenkunstjes zien, acteren moest dit keer ook kunnen. De gelukkigen

kregen 'het grote ijsberenlot' en mochten een dagje aan zee gaan schudden

en beven! Een deze dagen op één en honderden foto's op de website te

bekijken … Hierna enkele sfeerbeelden voor wie van website bekijken geen

kaas gegeten heeft



Het was vroeg uit de veren geblazen om te

vertrekken naar Knokke-Heist om filmpjes op

te nemen voor op de tv-zender één.

De enigste ijsbeer die goed wakker was,

inderdaad Annie de rest liep rond maar had-

den nog niet het besef dat ze wakker waren.

Om 7u15 arriveerden we dan ter plaatse,

sommige hadden bijna ruzie in de auto

gehad over de route, maar sommige (althans

één persoon) beschikte over een GPS, voor

de goeie orde, Trees genaamd. Annie had

nochtans de route nauwkeurig opgezocht en

uitgeprint en er was voor iedereen een

exemplaar. We hadden wel geluk dat we

geen vijf minuten vroeger waren aangeko-

men, anders waren we zeker de eerste aanwezigen geweest. Twee uur later

is dan de cameraploeg gearriveerd. Hadden we dat geweten hadden we nog

twee uur langer kunnen slapen.

Het eerste ijsbeertje was Aïssa met

een formidabele hoofdrol. Ze moest

acteren met een fictief broertje. Het

grappigste was op de vraag van de

styliste: “waar is uw broertje?”, toen

ze Haïno aanwees als haar (echte)

broer uiteraard. Haïno, Marijn en

Xavier figureerden ook in het spotje

en moesten in de zee lopen en spe-

len. Veel geluk dat Peter deze gas-

ten in Dendermonde voldoende doet

zwemmen, en voor de record, deze

keer  was het zonder morren.

Waarschijnlijk ook omdat de regis-

seur slecht geslapen had, of waarschijnlijk ruzie had met zijn vrouw. De

regisseur was nogal slecht gezind en kon geen grappen verdragen.



Het tweede filmpje was alweer bingo,

weer een DYB’er van de partij. Peter

mocht een rol spelen die op zijn lijf

geschreven was, goed ingeduffelde

wandelaar. Het enigste waar Peter het

nogal moeilijk mee had, was de sjaal.

Naar het schijnt moest het zo zijn,

maar eens op het strand kon de sjaal

goed dienen. Tijdens het wandelen

naar de zee werd de song van

Clouseau gezongen, “kom er bij en

dans” en toen kon de mantel van

Peter wel eens opengaan, tot groot

jolijt van de andere DYB’ers. Na een

take of 25 stond ook deze opname

erop. Peter durfde nogal eens veranderen van tactiek, zoals groeten naar de

andere wandelaars, een hand geven aan de andere figuuranten tot grote

ergernis van de regisseur. Deze rol moest in nog een paar filmpjes herhaald

worden, en dit zonder morren van Peter. Die dacht laat de andere maar in

hun badjas paraderen. 

En als het nog niet genoeg was, speelde DYB weer de hoofdrol in de volgen-

de opname. Inderdaad Annie mocht voor de

camera haar moederlijke gevoelens nog eens

boven halen en haar fictieve dochter was Aïssa.

Het haar werd natgemaakt, alsof ze uit de zee

kwamen. Zo fake kunnen opnamen zijn ☺ . De

kinderen waren precies niet echt gelukkig met

hun nieuwe mama, maar Annie zou toch nog

eens moeten denken aan kinderen, want deze

rol speelde ze bijzonder goed. Waarschijnlijk

deed het haar weer denken aan de tijd van Rika

en haar zussen. Bijna verkleumd mochten de twee lilliputters zich binnen in

het strandhuis gaan verwarmen, waar Hans zich als een zorgzame papa ont-

fermde over Aïssa. Waarschijnlijk gaan we er nog van horen dat Hans een

ijsbeertje gemaakt heeft.



Na vele takes het volgende filmpje. Met sprinters en Annie moest het start-

schot geven, weer een rol op het lijf geschreven van ons Annie.

Waarschijnlijk binnenkort in Thuis te zien, want ze was nogal close met de

regisseur. Veel Dyb’ers in het filmpje zoals Jorijn, Eric, Amakua, Thierry die

moest sprinten en vooral de hoofdrol was weggelegd voor Ronny, maar

Ronny was er niet en de vervanger was onze Stein. De regisseur was niet

akkoord en Stein moest van het toneel verdwijnen, tot Stein zijn grote spijt.

Waarschijnlijk teveel verschil in de lichaamsafmetingen. Thierry stelde voor

om Peter te nemen, maar die was nog steeds de warm ingeduffelde wande-

laar en wou deze rol niet opge-

ven. Toen is iemand van Izegem

komen opdraven en die heeft

dan zijn best gedaan. Dit filmpje

werd verder opgenomen in de

namiddag, tot grote ergernis van

Jorijn die voor een opname in

zwembroek moest opdraven en

de andere opname met gewone

kleren.

Onder de middag was er dan

even de tijd om vlug een beetje te eten en te verwarmen voor sommige,

andere waren nog steeds de warm ingeduffelde wandelaar aan het spelen,

de droomrol voor iedere acteur aan de zee met zo lage tempraturen en

vooral veel wind. De jeugdige Dyb’ers hebben zich tegoed gedaan aan het

middagmaal en sommige hadden voor de gelegenheid zelfs knechten. Annie

was volk aan het ronselen om samen eens in de zee te gaan, met de hoop

van de andere Dyb’ers dat dit uit Annie haar gedachten verdwijnen en voor-

al de warm ingeduffelde  wandelaar had deze hoop gekoesterd. Toen kwam

het ergste wat een acteur kan overkomen. Peter kreeg een andere rol, met

badjas  en badmuts, die al snel door een bandera vervangen werd. Dada

wandelaar en vooral ik had niet veel tijd om te wisselen want het moest rap

rap zijn, zo gaat dat in de showbis. Uiteindelijk zijn ze Peter vergeten tij-

dens een opname, waarschijnlijk omdat ze bang waren dat hij teveel beeld

zou innemen en andere opnames werden afgelast wegens tijdgebrek. Peter

begon het steeds beetje bij beetje kouder te krijgen.



Peter dacht nog eens aan de woorden van Annie om eens in de  zee te

gaan en zo geschiedde het, Dyb werd ter water gelaten. Het water was

nogal warm. Haïno beweerde dat zijn vingers verkleumd waren en zo niet

mee in het water  kon en Xavier had het blijkbaar  niet gehoord, waarschijn-

lijk zijn lange haar in de weg. Het werd er weer een dolle boel en ondertus-

sen werd er op de achtergrond veel geactieët en gecut, maar het stoorde

ons niet. In afwachting tot het filmpje waar Peter moest in mee spelen was

dit een leuk tijdverdrijf. En Peter bleef maar wachten en wachten en van de

verveling had hij voor de nieuwsgierigen en voorbijgangers ook een verras-

sing, hij beweerde dat het opnames voor de serie “Thuis” waren.

Waarschijnlijk mag die serie de komende maanden rekenen op veel kijkcij-

fers. De factuur voor de promotie zal nog overgemaakt worden naar één.



Eindelijk was dan het moment aangebroken dat Peter mocht beginnen aan

het figureren tijdens een filmpje, inderdaad in badjas. Het was een opname

met een gezellige babbel op het strand, maar dat West-Vlaams is moeilijk te

verstaan zulle. Daarna werd er een andere shot genomen, zogezegd een

groepsfoto van de ijsberen en hoe langer er gekeken werd voor de opstel-

ling van de groep, hoe meer en meer personen hun badjas moesten uitdoen,

ook Jorijn was bij die gelukkige, tot zijn grote ergernis. Het was trouwens

één van de snelste opnames die op die dag gemaakt zijn. Let vooral op de

talrijke aanwezigheid van de Dyb’ers en ook weeral Annie. Binnenkort de

nieuwe An Peetersen in Thuis.

Tussen de opnames door bleven de

Dyb’ers als één front achter elkaar

staan en werd er nogal veel met elkaar

gedold op het strand van Knokke

Heist. Meestal tot grote  verwondering

van de buurtbewoners. Zo werd de

opnamesquat eens van dichterbij beke-

ken. Werden andere attributen ook van

dichtbij bekeken. Zo heeft Peter eens

voor de gelegenheid als regisseur

gespeelt en toen Peter riep: “Cut”, was iedereen een beetje in paniek. De

camera was nog niet aan het opnemen, en iedereen keek verbaasd rond.



Omdat de Dybers nogal rumoerig waren en

waarschijnlijk teveel aan het prutsen waren,

hoogste tijd om die  mannen nog eens af te

koelen. Een nieuw filmpje met als hoofdrol-

spelers Haïno, Marijn, Amakua, Jorijn en

Xavier. Ze moesten Xavier naar de zee dra-

gen en hij voelde zich de koning te rijk.

Daarna heeft Xavier voor deze act nogal

moeten boeten. De dragers hadden blijkbaar

een revanche gepland. Het was echt een

dolle boel en na 35 opnamen was het einde-

lijk  geslaagd. Dit ten koste van andere film-

pjes die gepland waren en tot grote erger-

nis van Peter die meer en meer kou kreeg.

Tja de rol van warm ingeduffelde wandelaar

was uiteraard beter … maar een ster moet kunnen lijden. En de jeugd van

Dyb had deze keer helemaal  geen koude meer, als ge ze soms bezig ziet

op de steiger dan weet wat er kan gebeuren.

Uiteindelijk zaten we zonder het

zelf te weten aan de laatste opna-

me van de dag en met gluwein.

Sommige Dyb’ers hebben veel

gelachen wat Peter allemaal tegen

Thierry zei tijdens de opname van

het filmpje en zonder grimas te

tonen. Om een beeld te vormen,

de gluwein koelde direct af en dan

moet je er nog blijven van drinken, wat een acteur niet lijden kan. Daarna

werd er serieuze warme kledij aangedaan en werden we allemaal uitgenodigd

om een spaghetti  te gaan eten met de opnamecast in een naburig restau-

rant.

Het was een echt leuke dag en vooral de moeite waard om het eens mee te

maken. Daarmee zal de naam De Dendermondse Ijsberen een begrip worden

in Vlaanderen en ver daarbuiten.

© Peter Van Doorsselaer



Ditjes en datjes

Kerstman

 Op donderdag 22 december 2005 hebben we een Kerstman uitgenodigd.

Zorg dat je erbij bent! We hebben warme chocomelk en warme soep voor-

zien. En voor iedereen die in het water gaat nog iets extra?

Truffelverkoop

 Help onze vernieuwde en geverfde steiger betalen. Lekkere truffels aan 6

EUR per halve kilo. Vraag eens aan familie en vrienden, ze kopen zeker en

bovendien is het een nuttige eindejaarsgeschenk! En... ze zijn... LEKKER!!!!!

(van horen zeggen)

Ziekenfonds

 Heel wat ziekenfondsen promoten het sporten voor jeugd en betalen een

deel van het lidgeld terug. Informeer eens bij je plaatselijk kantoor of surf

naar hun website. Bekijk zeker eens het aanbod van onze sponsor:

Onafhankelijk ziekenfonds Voor de CM kun je het formulier downloaden en

krijg je 12 EUR terugbetaald (tot 18 jaar). Het volstaat om een handteke-

ning en een stempel te vragen aan Annie.

Finland

Over wereldkampioenschappen ijsberen in Finland:

Voor info: startpagina van onze website en klikken op icoon.

Zeker kijken want misschien zullen er van onze club wel enkele

ijsberen deelnemen.



Straffe dinges …

Drie ijsberen komen aan op de Mechelsesteenweg na een vermoeide reis,

vragen een diepvrieskist te huren.

(Vraag me niet wat ze van plan zijn in het Dendermondse, ik wil het gelijk

niet weten …)

De man van het onthaal zegt dat een diepvrieser huren 30 euro kost.

Dus iedere ijsbeer betaalt 10 euro.

Even later realiseert de man van onthaal zich dat de kamer slechts 25 euro

kost.

Hij stuurt de loopjongen naar de mannen met 5 euro.

Onderweg weet de loopjongen niet hoe hij die 5 euro moet verdelen over

drie mannen. Hij besluit hun elk 1 euro terug te geven en de resterende 2

euro voor zichzelf te houden.

Dit betekent dus dat elke man 9 euro betaald heeft voor een diepvrieser

wat een totaal geeft van 27 euro voeg daarbij de 2 euro die de loopjongen

gehouden heeft …

En je komt aan een bedrag van 29 euro.

NU IS DE VRAAG: WAAR IS DIE ENE EURO NAAR TOE?????

Wie het weet mag het mij zeggen …



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 René

Voortweg 2 of 3

9200 Dendermonde

Tel 052 22 44 56


