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Voorwoord

Ons seizoen is nu reeds een hele poos gestopt en de ijsberen zijn aan hun zomerslaap
begonnen. We hebben noodgedwongen het seizoen vroeger moeten afbreken ondanks
de slechte zwemkwaliteit van het water in onze vijver, maar tegen het volgend seizoen
zal alles weer terug piko bello in orde zijn. Altans dat hopen we en we zullen trachten
om alles in orde te krijgen. Ondertussen is ook onze fameuze paasduik gepasseerd en
stormen we nu naar het bewuste zomerseizoen met de doortochten. Toch nog enkele
anekdotes en verhalen over de voorbije activiteiten van de ijsberen. Ik wens u nog veel
lees plezier en ik hoop van harte u te mogen begroeten in het nieuwe seizoen.
Regards

Peter

Nieuwe ijsberen dit seizoen

Dit seizoen mochten we vooral veel nieuwe ijsberen begroeten bij de Dendermondse
IJsberen en je weet wat ze zeggen nieuw bloed, zijn weer nieuwe fratsen en zo is het
dan ook geschied … we hebben ons soms een breuk gelachen op de steiger, maar toch
wil ik ze nog even allemaal bedanken voor hun inzet en deelname bij de Dendermondse
IJsberen: Fatima, Tim, Jorn, Niels, Tom, Jiri, Craig, Stephanie, Andy, Dirk, Bert, Jeroen,
Joris, Wim, Marcel, Sander, Frederik en Maarten. Trouwens ook een welcome back aan
Filip en het seizoen 2009-2010 zal waarschijnlijk niet minder zijn, er zijn nu reeds kandi-
daten die staan te popelen om eens in het water te springen in september dus dat
beloofd.



De nieuwjaarsduik 2009.
Ondertussen is wel een traditie geworden dat we deelnemen aan de nieuwjaarsduik te
Oostende en dit jaar was dat ook niet anders. Met een vrolijke bende van 40 personen
gingen we de koude Noordzee tegemoet. Een groepsfoto is niet gelukt, maar Maarten
heeft zijn uiterste best gedaan om toch enkele foto’s te maken die mochten gezien wor-
den. Het was weer een prachtig samen zien met andere ijsberenclubs. Na wat dollen op
het strand en nog enkele minuten te gaan gingen de badjassen uit en verloren we elkaar
uit het oog. We meet @ the sea … en het was een leuke duik, behalve voor Agneta die
eventjes onderkoeld was. Die mocht dan even gaan bibberen bij een mooie verpleger in
een partytent die vooraan was opgericht. Nieuw dit jaar was ook de traktatie van
François in zijn staminee in Bredene. Dus terug verzamelen op het plein en het adres nog
even mee delen en toen richting Bredene. Daar stond François ons al op te wachten en
meteen zat het café vol Dendermondse ijsberen, zelfs ons ondertussen al ontdooide
Agneta was er bij en iedereen was tevreden dat het met haar toch al een beetje beter
ging. Het was leuk en er werd nog veel nagekaart en verteld over de Nieuwjaarsduik.
Toch nog even meegeven dat ineens alle zwaanworstjes uitverkocht waren in het stam-
café van François, met dank aan Maarten, Craig, Jens en Ramesh. Het was een superleu-
ke dag waar iedereen van genoten heeft.



Ondertussen icefun in Dendermonde.
Deze zomer hebben we absoluut niet te klagen gehad over ijsgebrek tijdens het ijsberen.
Sinds een lange periode hebben we eerst met man en macht ijs moeten kappen in de vij-
ver net voor het ijsberen.  Met man en macht werd dan gewerkt om de leden veilig in
het water te laten gaan, het geen toch altijd gelukt is. Dit was een operatie dat slachtof-
fers heeft gevraagd, enkele ijsbrekers en schepnetten hebben daarbij het leven gelaten.
Sommige leden maken zelf van al dat ijs een waren achtergrond voor een fotoshoot en
begonnen dan spontaan te poseren, hetgeen soms hillarische fragmenten heeft opgele-
verd. Het was eens een ijsberen seizoen uit de duizend en dan de mannen maar zeggen,
de ijsbeer is ingevaar. Ik durf bescheiden zeggen belange nog niet.

Na de icefun ook de snowfun.
Natuurlijk kon het sneeuwen tijdens ons seizoen niet uitblijven en kregen we op een
avond spontaan een sneeuw toneel op de steiger, het geen alles nog gigantischer maak-
te. Nu was de achtergrond voor de fotoshoot kompleet en sommige ijsberen konden het
toch niet laten om spontaan op het krakende maar toch nog dikke ijs te gaan staan.
Sommige toeschouwers stonden verontwaardigd te kijken naar de ijsberen in hun zwem-
broek op het ijs, maar de DYB leden kent ge, die hebben niks liever en na de fotoshoot
kwam de heerlijke duik in het water. Er was alweer een hillarische dag in de geschiedenis
van DYB geschreven.



De scouts van Bornem komen ijsberen.
Net zoals vorig jaar kregen we ook dit seizoen een aanvraag binnen van de scouts van
Bornem of het niet mogelijk was dat ze met enkele scoutsleden kwamen ijsberen op een
zondag onder begeleiding van ijsberen van onze club. Iedereen die wilt kennis maken met
onze sport helpen we natuurlijk graag. Alles geregeld met het zwembad en in een ferme
vertraging kwamen de scoutsleden dan ook toe op de parking van de Olympos. Sommige
scouts leden zagen de ijsculpturen staan aan de steiger en zagen het niet meer zo zit-
ten om ook in dat water te zwemmen. Onze jeugdige leden waren ook van de partij om
het ijs te breken om zo de soutsleden op een veilige manier onze sport te leren kennen.
Het geen wij enorm appreciëren natuurlijk. Uiteindelijk verschenen onze leden van DYB en
die van de scouts in hun zwembroek op de parking, daar werd eerst nog een stoere foto
genomen voor op onze website en dan ging het richting de steiger. Iedereen was dol
enthousiast over het ijsberen gebeuren en na de frisse duik bood onze feestbestuurder
iedereen een warme drank aan, het geen door de aanwezigen bijzonder gesmaakt wer-
den. Daarna verdween iedereen in het zwembad van de Olympos en was iederen dol
enthousiast over het ijsberen. Er zal ongetwijfeld nog een prachtig vervolg aan deze
avonturen komen.

De ijsberenwedstrijd in Brugge.
Dit situeert ergens half januari en ik moet het zeggen het was bijzonder koud dit jaar,
ahja midden in de vries periode en BYK heeft alle hens aan dek moeten stellen om het
water open te houden. Het was één van de verplaatsingen waar het minste volk van DYB
aanwezig was, maar onze twee dekhengsten waren er ook bij en die afspraak was reeds
gemaakt van in Theux … dus die keken er ook echt naar uit. Het is nog een betrekkelijk
rustige dag geworden … waarbij veel soep en maar enkele jenevers gedronken werd.
Juist hebben onze twee dekhengsten geluk gehad of ze beleven in Brugge … ze konden
niet ophouden om hun hormonen te bedwingen en we waren juist vertrokken en zij ston-
den nog op de parking, maar iedereen is veilig en wel in Zele geraakt.



De ijsberenwedstrijd in Boom.
Ondertussen waren dan al eind januari en dat betekent steen vast de wedstrijd in Boom.
We waren maar met een kleine delegatie, maar er waren vooral supporters afgekomen
om Thomas te zien zwemmen. En we hadden ook nog twee hitsige paarden mee … maar
toen de bus van Theux arriveerde, hebben we die twee amper nog gezien. Thomas zijn
wedstrijd verliep een beetje in mineur … hij had zodanig last in zijn schouder dat hij zijn
wedstrijd wilde opgeven … maar Thomas is een volharde zwemmer en zwom toch zijn
wedstrijd volledig en met veel pijn uit, wat de nodige sympathie opwekte bij de andere
clubs. Onze Thierry heeft ook goed gezwommen en tot tegenstelling met andere jaren
en Boom, was Thierry goed uitgeslapen en bij de pinken en hij heeft zijn wedstrijd bijzon-
der goed gezwommen. Allé iedereen heeft zijn best gedaan en dat telt hé.

Ons ijsberenfestival te Dendermonde.
Op 8 februari was het onze beurt om alle ijsberen uit het hele land te ontvangen. Na de
voorbereidingen van zaterdag en weinig slaap waren we ineens zondag ochtend en kon-
den de laatste loodjes uitgevoerd worden. We hadden weer onze traditionele verkoop-
ploeg van de drankenstand die het elk jaar voortreffelijk doen en die afstevenen op een
massaverkoop van drank. Ramesh de voorzitter was de omroeper van dienst en beman-
den samen met peter Honoré de radiowagen om alle aanwezigen van de nodige informa-
tie en ambiance te voorzien. Onze feestbestuurder bemande dan samen met Fatima
onze promostand waar iedereen nog lekkere zeevruchten en ijsbeertjes kon aankopen en
Ronald en Thomas liepen zich de longen uit het lijf om alle zwemuitslagen tijdig op het
secretariaat te krijgen waar deze verwerkt werden door Willy Nuyts en door mij. Iedereen
ging te werk als een hecht team en we hadden wel op meer bezoekers gehoopt, maar de
ijzige wind zal toch enkele bezoekers tegen gehouden hebben. De hele wedstrijd is keu-
rig verlopen onder het goedkeurend oog van Henri, Lea en Franky en de wedstrijd werd
tijdig beëindigd. Na de wedstrijd kon Honoré het toch niet laten om nog eens extra ambi-
ance te maken waarbij de leden van Theux dit bijzonder plezant vonden en bleven door
dansen. Na de wedstrijd was het dan richting sportvriend rijden om daar onze feestmaal-
tijd te verorberen. Dit jaar hadden we ook een nieuwe traiteur in dienst omdat onze vori-
ge gestopt is met zijn zaak. Ramesh vertelde aan de aanwezige de officiële uitslag van
de wedstrijd en dan mocht iedereen de lekkere beenhesp verorberen van traiteur
Saerens en ik moet het zeggen, van het vlees is niks over geschoten enkel de bakken
waar het vlees in lag. Iedereen is dan ook tevreden naar huis gegaan en ik dank alle
medewerkers voor hun inzet en ik hoop dat we er de komende jaren nog veel gebruik
kunnen van maken.



De overtocht van de maas in Huy.
Er konden weinig leden meegaan naar de allerlaatste wedstrijd van het seizoen in Huy.
Dat is de fameuze overtocht van de Maas. Daar zie je heel wat taferelen gebeuren in de
Maas, maar toch blijft het steeds een leuke wedstrijd en een uitdaging voor elke ijsbeer.
Juist Thierry was dit jaar van de partij en was er meteen nog de afgevaardigde van de
club bij. Thierry heeft de kleuren goed verdedigd in Huy en is natuurlijk met een pak
leuke verhalen thuis gekomen. Volgend seizoen zullen we proberen met een grotere
delegatie naar Huy te gaan.

Doop van de nieuwe ijsberen.
We waren ondertussen aan het einde van het seizoen gekomen en de doop kwam dich-
terbij, juist was er één probleem, we konden niet zeker weten of we de doop in onze vij-
ver konden laten doorgaan. Dan hebben we maar alternatieven gezocht en we hebben
die ook gevonden. We hadden een alternatief in het buitenzwembad van de Olympos,
maar dat water wordt verwarmd en is dus niet echt ijsberen en het tweede alternatief
was de doop laten doorgaan in de vijver van Diane Callebaut, trouwens nog een oud lid
van de ijsberen en daar gaat ook alle jaren de opening van het zomerseizoen door. Met
Diane werd er dan contact opgenomen en uiteindelijk een locatie gevonden. Sommige
leden wisten niet goed wat ze moesten doen en de mails die ik net voor de doop ontving
was gigantisch. Het strafste verhaal kwam toch weer van Maarten en Craig die gingen
zeker naar hun doop komen en we bleven maar wachten op de leden en twee bleven
weg. Ik belde naar Craig en die stond te wachten in de Olympos en dacht dat het een
week later was, beide opgehaald werd het toch nog leuk. Voor de eerste keer kwam ook
het DYB priesterkleed boven water, tot grote verwondering van de vissers die in de vij-
ver naast die van Diane aan het vissen waren. De doop werd voltrokken en iedereen die
wilde werd gedoopt en in het water geduwd, voor die ene keer dat het mag. Dan kon de
priester het ook niet nalaten om zelf in het water te springen als gezant van Neptunus
moet dat zeker lukken. En dat allemaal onder het goedkeuren oog van meter Magda en
peter Honoré. Het werd er nog een dolle boel en de vissers proesten het uit van het
lachen toen de priester hun terug passeerde in een nat gewaad. We hopen volgend jaar
onze doop in onze traditionele vijver te houden en dan kunnen we er ook nog een
publiekstrekker van maken.



Het eindfeest.
Er waren maar weinig inschrijvingen voor het eindfeest amper 20 leden waren maar inge-
schreven voor het eindfeest mee te beleven. Ook deze keer deden we een beroep op
onze nieuwe traiteur Saerens en werd er gekozen voor een breugheltafel. Ik moet zeg-
gen het was over heerlijk lekker en de afwezigen hadden zeker deze keer ongelijk. Maar
eerst werden we verwelkomt door onze feestbestuurder die ons een aperitief aanbood in
naam van de club. Het werd een gezellig keuvelen aan de inkom en de zaal was weer
prachtig versierd zoals altijd. Daarna werd iedereen verzocht om plaats te nemen aan de
tafels waar we dan ons te goed deden aan de breugheltafel van bij Saerens, iedereen
was het er over eens, het was heel lekker en we zullen zeker deze traiteur op handen
dragen. Daarna was het de beurt aan de traditionele projectie meteen overzicht van
foto’s van de leden van het afgelopen seizoen en er werd met iedereen de draak gesto-
ken en er werd zeker niemand gespaard. Iedereen proestte het uit van het lachen. Ook
de voorlezing van het klassement was bijzonder leuk, spijtig dat er zo weinig leden waren
anders had er zeker nog meer ambiance geweest, maar voor Erik Duquet kon de avond
niet meer stuk, je zal het wel lezen in ons volgend rubriekje. Daarna werden de aanwezi-
gen nog getrakteerd op een optreden met uitbeelding van je hebt me 1000 maal belo-
gen en Craig die de nummers van Clouseau zong live in de zaal door de micro. Daarna
werd er ook nog Bingo gespeeld met de aanwezigen en bij een gelijke stand een wed-
strijdje moesten doen om een prijs in ontvangst te nemen en dat gebeurde wel regelma-
tig aangezien alle bingoloten gekopieerd waren. Zo hebben we ook begrippen als bospoe-
per leren kennen en vooral hoe men die moet uitbeelden. Het werd een dolle boel en het
uur veranderde dan ook nog eens en voor sommige was het een kleine nacht. Maar
iedereen is heel tevreden naar huis gegaan.



Het Klassement van het seizoen 2008-2009.
N° Lid W PW PV Tot
1 Duquet Erik 7 140 129 269
2 Blommaert Thomas 6 120 148 268
3 Verelst Glenn 5 100 114 214
4 Mareels Jeroen 4 80 122 202
5 Bosch Joachim 6 120 75 195
6 Smulders Thierry 5 100 87 187
7 Van Alboom Frederik 3 60 126 186
8 Van Doorsselaer Peter 7 140 32 172
9 Van Alboom Marleen 5 100 51 151
10 De Bilde Niels 4 80 70 150
11 Van Geeteruyen Ramesh 5 100 45 145
12 Lambrechts Dirk 3 60 79 139
13 Ahmindach Fatima 4 80 50 130
14 Van Alboom Sarah 3 60 67 127
15 Moens Agneta 4 80 45 125
16 Van Den Broeck François 3 60 27 87
17 De Meyere Craig 2 40 46 86
18 Van Acker Stefaan 1 20 58 78
19 Cool Ronald 1 20 57 77
20 Sanstra Wim 2 40 36 76
21 De Maeschalk Jiri 2 40 35 75
22 Heyman Stephanie 2 40 26 66
23 De Cock Tom 2 40 22 62
24 Sens Aïssa 55 55
25 Van der Kelen Maarten 2 40 14 54
26 Vander Snickt Lenka 53 53
27 De Smedt Joline 1 20 28 48
28 Mareels Bert 2 40 40
29 Abbeel Thomas 38 38
30 Van Damme Filip 1 20 7 27
31 Du Bois Eric 24 24
32 Ysewijn Jonathan 22 22
33 De Smedt Sophie 21 21
34 Vinck Marc 1 20 20
35 Schaillie Sander 16 16
36 Neirynck Jolien 12 12
37 Permentier Joris 10 10
38 Impens Andy 8 8
39 De Bilde Jorn 2 2



En de tekst die bij het klassement hoort.
Sinds dit seizoen ligt de punten verdeling iets anders, want sinds de algemene vergade-
ring geven we per training 2 punten in plaats van 1 en 4 extra punten in plaats van 2.
De resultaten waren bevredigend, iedereen dacht aan zijn sloefen en daarmee zijn er veel
uitschieters bij dit seizoen. Er was in het totaal 400 punten te verdienen voor dit sei-
zoen. En het is een titanen strijd geworden om de eerste plaats. te bemachtigen Er is
amper met het minimale verschil van 1 puntje, de kleinste waarde waarmee je kunt win-
nen in het klassement gewonnen, maar deze ijsberen hebben erom omde trofee van
regelmatigste ijsbeer gestreden zoals echte titanen. Iedereen mag fier zijn over zijn
prestatie … want we hadden maar het liefst 46 leden op onze ledenlijst staan dit sei-
zoen. Een seizoen dat echt fantatstich gestart is, maar toch een beetje in mineur
gestopt is … wegens het niet meer kunnen uitoefenen van onze geliefde ijsberensport.
Zoals de traditie het wil, gaan we bij de uitreiking ook nog iets vermelden over het lid
zelf …  en je moet het natuurlijk niet allemaal te persoonlijk pakken.

Op 39 vinden we de broer van iemand die bijna de zotste was op de
steiger het ganse seizoen door. We hebben deze persoon maar 1 keer
gezien, spijtig genoeg. Jorn kwam 1 keer proberen en is meteen is met-
een lid geworden. Maar door zijn drukke activiteiten als zelfstandig
schrijnwerker, kwam het er niet van om regelmatig te komen, maar hij
heeft beloofd om volgend seizoen meer het water te trotseren. Met 2
punten Jorn De Bilde

Bij nummer 38 vinden we een paintballer, die dan maar ijsbeer geworden
is. Na oktober hebben we hem spijtig genoeg niet meer gezien op de
steiger wegens te druk met de carnaval. Met 8 punten Andy Impens.

Nummer 37 wordt dan weer bekleed  door een verpleger die sporatisch
eens kwam ijsberen. Joris op de steiger kwam, stond hij steeds vriende-
lijk te lachen, zelfs wanneer hij uit het water kwam. Met 10 punten Joris
Permentier.

Aangekomen aan nummer 36 vinden we een jonge dame die eerst geen
lid meer wilde worden, maar dan toch besloot om bij de club te blijven
en als ze op de steiger komt is het steeds een mooie verschijning, met
12 punten Jolien Neirynck.



Op 35 vinden we een opmerkelijk persoon. Hij ging en hij zou nooit ijs-
beer worden, tot hij één van van de feestjes op de steiger bijwoonde, hij
kwam enkel maar eens proberen en werd dan definitief lid.  Met 16 pun-
ten Sander Schaillie.

Op 34 staat een opmerkelijk iemand, hij beloofd al jaren dat hij meer zal
zwemmen bij de ijsberen … maar we zien hem enkel in wachtebeke, dan
gaat hij het water in als de grote finale. Met 20 punten Marc Vinck.

Ondertussen zijn we aan nummer 33 aanbelandt en daarvinden we oh
my god zeg dat het niet waar is, de diva van de steiger en als Sophie in
het water springt gaan menigte jongensharten sneller slaan. Met 21
punten Sophie De Smedt.

Het nummer 32 is halverwege het seizoen in de horeca beginnen werken
en dat heeft natuurlijk nefast geweest voor de punten in het eindklasse-
ment, maar als hij eens blijft hangen met de ijsberen, dan kunnen er wel
rare dingen gebeuren, met 22 punten Jonathan Ysewijn.

Ondertussen zijn we aanbeland bij 31 en die jongen zien we weinig zien
omwille van zijn werk, hij is namelijk militair. Maar als hij komt dan gaat
hij spontaan het water in. Juist op het laatste van seizoen hebben we
hem ook weinig gezien omwille van zijn verhuis, met 24 punten Eric Du
Bois.

Op 30 vinden we een lid dat na een afwezigheid in de club terug
gekeerd is. Veel hebben we hem spijtig genoeg niet gezien. Zijn laatste
optreden was met de nieuwjaarsduik in Oostende, met een eervolle ver-
melding en  27 punten Filip Van Damme en we hopen en hem de volgen-
de seizoenen terug te zien.

Rocky vinden we op 29, de kickboxer van de club en degene die voor de
foto extra moves en jumps maakt in het  water, soms gebeurt het wel
eens dat het toestel niet echt mee wilt dan, met 38 punten Thomas
Abbeel.



Eerst was er Jeroen en dan kwam de papa er ook nog bij en net op de
wedstrijd van SWEM samen met zijn zoon en werd meteen ook direct lid
van de club, we hebben hem echter ook nooit gezien, misschien dat de
toekomst het ijsberen gevoel gaat veranderen bij Bert Mareels met 40
punten en staat op de 28 ste plaats.

Op 27 vinden we een doorgewinterde ijsbeer, die reeds vele jaren lid is
van onze club. Dit seizoen hebben we haar minder gezien met haar
schoolactiviteiten, maar als ze aanwezig is is het steeds ambiance op de
steiger, met 48 punten Joline De Smedt.

Op 26 vinden we één van onze vrouwelijke kleinste telgen van de club,
volgens mij gaat Lenka het ooit schoppen tot advocaat, want ze blijft
discuteren tot ze gelijk krijgt, met 53 punten, Lenka Vander Snickt.

Op 25  hebben we een schatje van een patatjen. Maarten werd pas lid in
december en heeft al een hele geschiedenis achter de rug in de ijsberen-
wereld. Ik ga niet veel uit de biecht klappen, maar het heeft niet veel
gescheeld of er was een fusie gekomen tussen Theux en de
Dendermondse Ijsberen. Met 54 punten Maarten Van der Kelen.

Op 24 vinden we onze ander vrouwelijke kleine telg, die zonder proble-
men een intervieuw gaf voor radio 2 op onze steiger. Het is ook een
vlugge ijsbeer want ze gaat heel snel te water en is er natuurlijk ook
heel snel uit, met 55 punten Aïssa Sens.

Op 23 staat een ijsbeer die er nogtans zijn zinnen op gezet had om ijs-
beer te worden, maar de laatste maanden van het seizoen hebben we
hem niet veel meer gezien, wat altijd spijtig is. Met 62 punten Tom De
Cock.

Op 22 staat een lieftallige dame die samen met haar vriend kwam ijsbe-
ren, spijtig dat ze de laatste maanden niet meer geweest is, maar
Stephanie heeft 66 punten verzamelt dit seizoen.



We zijn ondertussen aanbeland bij nummer 21 en deze jongen heeft ook
als hobby paintball en is zo bij het ijsberen gekomen, we hadden hem
een tijdje niet meer gezien op de steiger, maar maakte toch noaar het
einde van het seizoen zijn comeback. In het totaal heeft Jiri De
Maesschalck 75 punten verzameld.

We duiken de top 20 in.

Op 20 staat lichaamsversierig op en top. Ik weet nog de eerste keer dat
hij op de steiger kwam en zei, het zijn alleen zotten zijn die aan ijsberen
doen, zeg nooit nooit want dankzij Pol was hij enkele weken later ook lid
van de ijsberen en heeft Wim Sanstra 76 punten verzameld.

Op 19 staat onze papa, de penningmeester van DYB. Volgens mij heeft
Ronald zo’n beetje schrik gekregen van het koude water, maar af en toe
en zeker als je het niet verwacht is Ronald daar op zijn traditionele hou-
ten klompen.  Met 77 punten Ronald Cool.

Op 18 staat een lid dat ook al ver een gevestigde waarde is in de club,
dit jaar was er precies de fut een beetje uit, waarschijnlijk met het ouder
worden. Maar de discussies zijn nog steeds dezelfde, eerst die en dan ga
ik er ook in en dan de diene ook nog, je kent ondertussen de gebruikelij-
ke discussies wel al hé. Met 78 punten Stefaan Van Acker.

Op 17 staat de tweede deel van de duo de hitsige paarden, die trou-
wens er ook voor zorgde tussen de fusie van Theux en DYB, maar zover
is het nooit gekomen. Hij is sinds dit seizoen bij de club en amuseert
hem enorm, in de vriesperiode stond hij nog ijs te kappen in zijn zwem-
broek op het ijs, niet echt aan te raden maar een jong geweld wat doe
je daar aan hé. Met 86 punten Craig De Meyer.

Ondertussen zijn we aanbeland bij nummer 16. Daar vinden we één van
ons natuurmensen en geloof me vrij, elke vraag die je stelt over de
natuur, zal in geuren en kleuren uit gebreid vertelt worden. Zijn tweede
verblijf is aan zee en het is soms daarom dat wij François weinig zien
aan de steiger. In het totaal heeft François Van Den Broeck 87 punten
verdient.



Op 15 vinden we een jonge dame die de bijnaam van ijsklompje gekre-
gen heeft, want deze jonge dame had het 2 maal heel erg koud na het
ijsberen. Op het laatste hebben we Agneta niet veel meer gezien, het is
trouwens Agneta die de fotoshoot heeft uitgevonden op de steiger, met
125 punten Agneta Moens.

Op 14 staat een heel romantische ziel gestationeerd, inderdaad het
koude water deed haar hartje sneller slaan, zodanig dat er een mooie
romance voortgroeide met een nieuweling. In het totaal heeft Sarah Van
Alboom 127 punten verdient.

Aangekomen bij nummer 13 vinden we echt het fotomodel van DYB.
Elke camera heeft haar opgemerkt en staat ’s anderendaags haar foto in
het groot in de krant en op televisie wordt ons Fatima uitgezonden in
prime time. We hopen trouwens dat ze nog heel lang lid mag blijven, dat
is goed voor de PR van de club. Met  130 punten Fatima Ahmindach

Op 12 vinden we de eerste wielertoerist die onze club rijk is. Hij kwam
op aanraden van een andere ijsbeer en schoorde heel goed, naar het
eind van het seizoen hebben we Dirk spijtig genoeg minder gezien, maar
in het totaal heeft Dirk Lambrechts tot 139 punten behaald.

Op nummer 11 vinden we ook een heel bekend gezicht. Hij is sinds dit
seizoen de fulltime president van de club. Door zijn werk is hij soms
afwezig op de steiger, maar als hij op de steiger staat is de veiligheid
gegarandeerd als verpleger en voelt iedereen zich ineens een heel stuk
veiliger. Hij werd trouwens ook de favoriet van andere ijsberenclubs. Met
145 punten Ramesh Van Geerteruyen.

Zijn we ondertussen in de top 10 aangekomen.

En wie staat er op 10, nog zo’n romatische ziel … ook bij hem ging met
het koude water zijn hartje sneller slaan en je weet wat er dan gebeurd.
Hij verzorgde niet alleen de animatie op de steiger, maar Niels bracht
ook de nodige grappen in de cafetaria van de Olympos, waar hij jong en
oud zijn zijn lach charmeerd. Met 150 punten Niels De Bilde.



Op 9 staat een madam van het bestuur, die trouwens in het oog van
DYB de belangrijkste positie bekleed in het bestuur. Inderdaad ons
Marleen is de feestbestuurder van de club ens als je al enkele feestjes
meegemaakt hebt, dan weet je ongetwijfeld dat alles tot in de kleinste
puntjes verzorgd is. Met 151 punten Marleen Van Alboom.

Op 8 staat een bekend gezicht voor DYB, ik ga er niet echt een naam
op kleven, maar ik geef alvast een hint … hij staat hier op dit moment
met een micro in zijn handen. Je kan verschiet van hoeveel punten je
kan verzamelen in een gans seizoen. Ik weet dat ik maar af en toe mee-
gezwommen heb, maar ik geniet nog steeds van het ijsberen en van het
koude water. Met 172 punten sta ik.

Op 7 vinden we nog iemand van de familieclan. We kunnen eigenlijk ook
een senario voor familie beginnen schrijven, maar dan bij de ijsberen in
plaats van bij elektronics. Frederik heeft zijn moed ook bewezen toen hij
met zijn droogpak het enorme ijs gebroken heeft net voor onze wed-
strijd en met succes, want al het ijs was verdwenen op de dag van onze
wedstrijd zelf. Met 186 punten Frederik Van Alboom.

Aanbeland bij nummer 6 vinden we een kerel dat zwemt door dik en
dun. Hij verschillende keren onze trots verdedigd op diverse wedstrijden.
Thierry heeft voor de camera wel verklaard dat een goede ijsbeer maar
3 minuten in het water blijft en dat is ongetwijfeld een uitspraak die
hem nog lang zal achtervolgen.  Met 187 punten Thierry Smulders.

Ondertussen wordt het spannend en zijn we in de top 5 aanbeland.

Op 5 vinden we nog zo iemand van de familieclan, ik moet er toch eens
over denken om een senario te schrijven en dat aan een commercieel
station te verkopen. Sinds dit seizoen is Joachim onze jeugdcoördinator
van de club en we hebben hem veel gezien, samen met zijn vrienden op
de steiger en dan konden natuurlijk de strafste stoten gebeuren, wie
had anders verwacht. Met 195 punten Joachim Bosch.

Op nummer 4 vinden we onze kleinste telg der telgen. Soms moest je
hem toch eens aanporren om in het water te gaan en vooral zijn mama
was dat zijn persoonlijke trainer. Jeroen zijn opmerkelijkste uittspraken
blijven toch dat hij moet pissen alvorens hij in het water gaat. Met 202
punten Jeroen Mareels.



Op nummer 3 vinden we de ijsberen der ijsberen. Hij pas sinds vorig sei-
zoen in de club, maar als je Glenn in het water ziet gaan, weet je nooit
wanneer Glenn er terug zal uit komen. Foert met die 3 minuten denkt hij
dan en volgens sommige heeft hij nog gelijk ook. Met 214 punten staat
Glenn op de derde plaats.

Dan wordt het nu spannend en blijven er nog twee leden over.

We gaan de knoop door hakken, op de tweede plaats staat de winnaar
van vorig jaar. Thomas Blommaert. Hij heeft dit seizoen ook enkele wed-
strijden mee gezwommen en heeft dat bijzonder goed gedaan.  In Boom
won hij zelf alle sympathie van de andere clubs, terwijl hij veel pijn had,
toch zijn wedstrijd uitzwom. Met 286 punten, Thomas Blommaert.

En op de eerste plaats vinden we een ancien onder de ijsberen, vanaf
van het begin van het seizoen ging hij reeds voor de overwinning en hij
heeft nog gewonnen ook. Erik zal echt trots zijn op zijn trofee en zal
hem ongetwijfeld koesteren, daar ben ik zeker van en met het minimale
verschil heeft hij gewonnen van Thomas. Met 269 punten Erik Duquet.

Uitslag waterkwaliteit in onze zwemvijver.
Beste, 
In het zwemwater van maandag 16/03/09 werden 2.8x10 KVE/100ml pathogene sta-
phylococcen gedetecteerd. 
Officieel rapport volgt. 
Vriendelijke groeten, 
Regine Van de Walle 
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek 

2,8x10 KVE/100ml pathogene staphylococcen 

enkele verklaring hierbij 

staphylococcen: 
Staphylococcus aureusis een zeer algemeen voorkomende bacterie die je aantreft op
onze huid, in kleine 
wondjes, maar ook in je luchtwegen en mond. De bacterie zelf is niet eens zo gevaarlijk,
ons immuunsysteem 
weet er raad mee en door koken wordt ze vernietigd. Maar als ze een tijd in ongekoelde
voedingswaren kan 
groeien, produceert ze een gevaarlijk toxine dat niet door koken vernietigd wordt. 



Ze is alleen problematisch bij rauwe voedingswaren die langere tijd ongekoeld bewaard
worden, zoals slaatjes en 
broodjes. Het is dan ook vooral bij picknicks dat ze nog wel eens voor ziekte zorgt. 
Tevens is ze ook opmerkbaar in zwembaden en zwemvijvers.  In zwembaden echter is ze
perfect te bestrijden 
door de aanwezigheid van voldoende concentratie chloor en een goede reinigingsproce-
dure van het water. 
Het is een kiem (lees: micro-organisme die kan behoren tot de commensale flora, dwz
dat ze aanwezig is op de 
huid. Enkel bij verminderde afweer van het lichaam en/of verbreking van de huid (lees:
wonden), is een 
mogelijkheid tot woekering en infectiegevaar. 
KVE: kiem-vormende eenheden
De meningen omtrent de gevaarlijkheid en invloed van deze kiem met zo'n 
getal van voorkomen zijn verdeeld.  Echter is zo dat als je gezond bent 
(vanaf de leeftijd van 12j en ouder) en geen wonden hebt, je geen gevaar 
loopt. In het ziekenhuis kom ik regelmatig in contact met de gevaarlijkere 
vorm die een resistentie heeft ontwikkeld tegen anti-biotica.

Ramesh

De Paasduik te Overmere donk.
Het was heel zonning met Pasen, dus mocht je rekenen op een grote aanwezigheid aan
de steigers met de bootjes. Onze leden bleven spijtig genoeg achter, maar nog een
geluk dat we kunnen rekenen op aanwezigen van Boom, SWEM, gasten die het eens
komen proberen en dit jaar was er een grote delegatie van de judo van Berlare aanwezig
tijdens de paasduik. Honoré stond er weer om de massa te lokken om de te waterlating
van de ijsberen mee te maken. Juist de tent die ontbrak, maar Rudy van de mistral heeft
ons uit nood geholpen en daar mochten we ons omkleden voor en na de paasduik, tot
grote verbazing van de aanwezigen op dat moment in mistral. Voor de gelegenheid had
ik mijn paaskostum nog eens uit de kast gehaald, de fameuze paashaas. Ook de pers was
aanwezig, wat later een heel mooi artikel opgeleverd heeft. Het was echt te gek. Juist
de donkwachter kon er niet mee lachen dat de zwemmers aan de fontein hingen en ging
er prompt met de boot achterna. Er waren natuurlijk geen potten gebroken. Na de duik
ging iedereen op uitnodiging van Magda mee naar de Kalvarieberg om bij Annie nog
menigte te drinken. Het werd een leuke boel ginds op het terras en de afwezigen hadden
weer eens ongelijk.



Nog enkele sfeerbeelden



Opening van het zomerseizoen.

Het was zonnig of het scheelde toch niet veel, het was 1 mei en het was bijna 2 uur,
mmmm wat vindt er dan meestal plaats, inderdaad het zomerseizoen. Tegen 2 uur was
het afzakken naar de bijlokestraat voor het tradtionele openen van het zomerseizoen
samen met de club van AZL bij Diane Callebaut. Om 2 uur begonnen de eerste te arrive-
ren in de bijlokestraat. Er waren zelfs een paar nieuwe gezichten bij van aspirant ijberen
die het volgende seizoen onze club zullen vervoegen en die de smaak hebben te pakken
gekregen tijdens onze paassduik op de Donk. Thomas dacht dat de frigobox van Peter
op een karretje diende als decoratie of als kunstobject en droeg het de ganse weg naar
onze tijdelijke verblijfplaats naar de vijver. Daar was het ondertussen nog even aftasten
tussen de nieuwkomers en de oude rotten in het ijsberenmilieu. Jiri en Craig ontdekte
een roeiboot op de vijver en probeerde die zeer snel uit. Als gauw was het denkbeeldige
ijs weg gesmolten en verschenen de eerste genodigden in zwemtenue. Maarten was
trouwens de eerste die stond te showen in zwemtenue. En snel werd roeiboot dan nog
even uitgetest nu in aangepaste kledij.  Stein was er voor aan het zorgen dat alles pikfijn
orde was voor de bezoekers en sleurde steeds met zijn kruiwagen van hier naar daar.
Ook Honoré als peter van de ijsberen kwam zijn troepen aanschouwen. Al gauw werd er
veel fun gemaakt met de boot en kende op den duur teveel bezoekers. Er werden allerlei
grappen uitgehaald en sommige (hey Niels) gaan al heel ver voor even op de foto te
staan. Het vuur werd aangestoken en de bakken bier werden gekoeld in de zwemvijver.
Maarten had die trouwens als eerste ontdekt. Er werd al eens een jupiler genuttigd in het
water ook. Dan kwam Ramesh ook nog met 6 bakken bier aangewaaid en dat waren er
voor sommige iets te veel. Ondertussen was het vuur reeds klaar om het vlees te bakken
en werden er algauw de eerste stukken vlees op de BBQ gelegd. Daarna was het muisstil
en zat iedereen gezellig te smullen en te feesten. Dan nog een kleine zwempartij een
pintje drinken en de opening was geslaagd. Het volgend seizoen zal dit zeker herhaald
worden.





Kettingbotsing met: Peter Van Doorsselaer
Dit is een vragenlijst dat de ronde doet in de club om iedereen beter te leren kennen en
een andere kijk op een lid wordt gedaan. 
Het is de bedoeling dat dit lid de volgende aanduid. 

Naam: Van Doorsselaer
Voornaam: Peter Roger Gabriel 
Roepnaam: Rambo
Geboortedatum: 11 maart 1971  
Woonplaats:  Zele
Hobby’s:  Paintball, ijsberen, dj, computers en …
Lievelingseten:  Paardeworst met friet
Haarkleur:  Zwart
Kleurogen:  Daar heb ik eigenlijk nog niet ingekeken
Lengte: 1m87
Schoenmaat: 45
Geslacht:  Mannelijk 
Lievelingsdier:  Een hond
Geluksgetal: Ik zou het niet weten 
Lievelingskleur: Zwart  
Mooiste land:  Frankrijk en Belgïe
Ik ben een beetje verliefd op......: Veronique De Cock
Ergste nachtmerrie: Doodvallen op mijn werk
Mijn dagelijkse soap:  Geen
Leukste geschenk:  Goede vrienden
Lijfspreuk:  live for something … die for nothing
Ik ben jaloers op: Niemand
Mijn idool is: Koen Wauters
Favoriete groep:  Clouseau
Lievelingsdrank:  Blonde leffe
Beste film:  Alle Rambo films
Mijn mooiste moment bij de IJsberen? 
Mijn aller eerste duik bij de ijsberen
Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? Iedereen

En de volgende is: Niels De Bilde
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