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Voorwoord
Geachte leden hier zijn we weer met het fameuze DYBke, na een afwezigheid van een
jaar. Aangezien er nog steeds vraag is naar het clubmagazine kunnen we niet uitlaten om
weer achter onze computer te kruipen en teksten op papier neer te zetten. Ondertussen
is er veel gebeurd bij DYB, de clubkas is opgemaakt, we waren onze erkenning kwijt bij
de sportraad van Dendermonde, er werd geen subsidiedossier in gediend bij de sportraad
waardoor we weer centen mis lopen en het belangrijkste de meeste leden hebben afge-
haakt. Meer ga ik er ook niet over uitwijden, wat voorbij is, is gepasseerd zeg ik  altijd,
we hebben wel conclusies getrokken nu. We kan je weer verwachten van het DYBke, alle
informatie aangaande de club uiteraard, de toekomstige activiteiten en vooral ook leuke
anekdotes van leden en soms heel grappige uitspraken. Ook samenvattingen van diverse
activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden. Ik zou zeggen alvast veel lees plezier.

Regards

Peter

Voorwoord van de voorzitter.
Wachten? Afwachten? Of wakker worden?
Eind augustus 2010 wacht ik op een briefje of een mail van de Dendermondse IJsberen.
Een nieuw seizoen vol plezier en uitdagingen wenkt. Ik wacht, verwacht, wacht nog wat.
Begin september brengt geen uitsluitsel. Ik wacht nog steeds op enig teken van leven
van ons ijsberenbestuur.  Half september wacht ik nog steeds. Verdorie er klopt iets
niet. Telefoontjes en SMS-jes vliegen over en weer. Bestuur? Ze stoppen er mee! Thierry
zit in de put. Wat nu? 
Sterven de Dendermondse IJsberen net zoals onze verre verwanten op de Noordpool, de
echte ijsberen, ook uit? Verdorie zeg, we bestaan sinds 1970. Dit laten we niet gebeu-
ren! Honoré zou het niet overleven.

Zou Peter nog willen terugkomen? Ja maar… , die is vorig seizoen zonder veel poespas
uit de club gebonjourd. Heeft die geen wrokgevoelens? Feit! Ramesh stopt als voorzitter,
hij heeft het via een SSM-je laten weten! Feit! Er is een serieuze schuldenberg achterge-
laten door het vorig bestuur. Plots licht in de duisternis! Peter wil na enig nadenken
terug aan de slag als secretaris van de Dendermondse IJsberen. Peter wil de club terug
leven inblazen. Oef, … gelukkig heeft hij grote longen. Het zal nodig zijn. Onze ouwe
trouwe Peter, de rots!
Dan de koppen eens bijeensteken. We, Peter, Thierry, Ronald en ik, komen samen op
zaterdag 2 oktober bij Thierry thuis. Ronald onze penningmeester sinds jaren brengt zijn
boekhouding mee, maar tegenslag, hij wil stoppen als bestuurslid. Al de problemen kots-
beu. Eerst Ronald overtuigen dat we hem niet kunnen missen. Dat lukt. Alvast bedankt
Ronald. Bij Thierry kan er al een glimlach af. Peter ziet het al zitten. Ik heb nog mijn twij-
fels. Toch zeggen we: “Al resten er maar met 5 of 6 leden meer…. We gaan door!



Zaterdag 23 oktober. Peter heeft ondertussen de financiële zaak bekeken en opgelost.
We krijgen een afbetalingsplan bij de grootste schuldeiser. We zijn dus paraat, verzeke-
ring in orde, op onze steiger. We verwelkomen de eerste echte ijsberen. Eric brengt zelfs
zijn knappe vrouwtje mee. Twee vliegen in één klap. Een nieuw bestuurslid en een nieuw
lid. Marc Vinck komt zijn sympathie betuigen, samen met vrouw en kinderen tijdens ons
Halloweenfeestje. Magda belt dat we haar volle steun hebben. De volgende trainings-
avonden kunnen we verschillende leden opnieuw welkom heten.
Half november. Onze jeugd komt nieuwsgierig eens kijken. Jonge mensen schrijven zich
terug in. We stellen zelfs opnieuw onze jeugdcoördinator aan. Allemaal  hartelijk welkom.
We zijn al terug met meer dan twintig leden. We willen doorgaan…. , dertig…., veertig?
Allemaal enthousiaste mensen met dezelfde passie. Een gezonde geest in een gezond
lichaam! Inderdaad “ijsberen” zorgt voor een echte boost. Echte ijsberen zijn niet klein te
krijgen.

François.

Start van het seizoen 2010-2011.
De opkomst van de leden viel tegen de eerste vergadering, vooral omdat de leden ook
niet op de hoogte gesteld werden van het uistel en wij konden niemand op voorhand
verwittigen. Normaal gezien starten wij in september, na de onderhoudswerken in zwem-
bad Olympos, maar nu werd het noodgedwongen op 23 oktober, wat voor sommige
leden toch te laat is. Toch nam het niet weg dat de sfeer goed was en meteen DYB een
nieuwe frisse start hadden gevonden. Na een frisse versnapering was het richting
Olympos vergaderzaal, waar de Algemene Vergadering plaats vond.

Verslag van de Algemene Vergadering.
1. Verwelkoming van de leden door de voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen op de algemene vergadering en geeft een korte
toelichting over het nut van de algemene vergadering.
2. Overzicht seizoen 2009-2010.
Vorig seizoen was bijna nefast voor de Dendermondse Ijsberen, ik kan er weinig over ver-
tellen aangezien ik geen lid meer was van DYB. Er zijn door die omstandigheden leden
achterwege gebleven en sommige van die leden zullen zullen we waarschijnlijk nooit
meer terug zien. Maar gedane zaken nemen geen keer, daarmee is er nu ook een nieuw
bestuur dat de club uit de miserie zal halen  zodat we nog een mooie geschiedenis kun-
nen verder maken aan een club die al sinds 1973 bestaat. Dit konden we niet toch zo
maar stoppen.
Aan dit alles hangt ook een serieus prijskaartje vast, onze club kas is volledig leeg door



het wanbeheer van de club door het vorige bestuur maar door extra activiteiten hopen
we weer een leefbare club te maken van DYB.  
3 Zwemuur en de regels van Olympos
Er dient een nieuwe overeenkomst getekend te worden tussen DYB en Olympos. Nu
bleek dat er toch het één en het ander aangepast was, wie wou zwemmen in het zwem-
bad achter het ijsberen diende 2,50 euro betaald te worden in plaats van 1,25 euro. Wie
enkel de douches gebruikte kon aan 1,25 euro binnen gaan in de Olympos. Ik heb met
Thijs Robbens, de nieuwe zwembad coördinator, reeds contact opgenomen en  hij ging
dit bekijken naar een overeenkomst van vroeger. Hij zal dit ook navragen bij de nieuwe
directeur van het zwembad en dan kunnen we waarschijnlijk alles bij het oude houden. Ik
hou jullie zeker op de hoogte.
Nog even herhalen wat ik destijds met Jan Van Damme overeen gekomen ben:
We verzamelen om 18.50u in de inkomhal van de Olympos en je hoeft niet te wachten
op andere, je mag je steeds al gaan aankleden in de kleedkamers en dan kan je nog
wachten. Van 19 u tot ongeveer 19.20 u gaan we ijsberen, hetgeen in het verleden wel
goed gerespecteerd wordt. En de kleedkamers dienen ten laatste om 20.30 ontruimd te
zijn. Zo is iedereen tevreden. Vergeet ook de badslippers niet om van buiten naar binnen
te komen, zo moet men niet steeds de gang opnieuw opdweilen en als men lege bussen
of dergelijk afval heeft, gelieve deze te deponeren in de vuilbakken aan de kant van het
zwembad. Zo kunnen we nog jaren lang in harmonie leven en gaan we ongetwijfeld nog
een mooie toekomst tegemoet. Er zal ook van  het bestuur van DYB uit gekeken worden
of alles in orde is. 
4. Betaling van de lidgelden voor het seizoen 2010-2011 en de terugbeta-
ling van de ziekenfondsen.
We hopen om tegen 15 november 2010 alle lidgelden van de leden te ontvangen om zo
in orde te zijn met de verzekering. Kan zijn dat er door de problemen van het vorig
bestuur een nieuwe rekening wordt geopend, maar daar hoor je ook nog meer van. Ik zal
dit navragen bij Ronald naar de stand van zaken. Er mag ook nog steeds cash betaald
worden aan Peter of Ronald.

Ook nu kan je nog steeds geld van de ziekenkas terugkrijgen als u lid bent van een
sportclub. Zwemmen is een erkende sport en daarmee krijg je automatisch geld terug als
je een formulier indient dat door de clubsecretaris is ingevuld. De leeftijd hangt nog
steeds af van ziekenfonds tot ziekenfonds. Indien het lidgeld betaald is krijg je van Peter
het formulier dat reeds volledig zal ingevuld zijn en dat je dan moet afgeven aan het zie-
kenfonds.
Hier volgt nog een klein overzicht:
1: CM – Mutaliteit: 
· Algemeen:
· Van 0 tot 29 jaar wordt er voor de sportclub 30 € terugbetaald. 
· Van 30 tot 49 jaar wordt er 15 € terugbetaald. 



2: Bond Moyson: 
· Voor jongeren t.e.m. 18 jaar is er Sportprikkel met een eerste terugbetaling van max.  

€ 25. 
· BM-leden van 19 tot en met 49 jaar komen in aanmerking voor Sportprikkel+ waarbij 

we jaarlijks max. € 15 tussenkomen. 
3: Liberale mutaliteit: 
· Voor iedereen tot maximum 25 € 
4 : Neutraal en Vlaams Ziekenfonds: 
· Voor iedereen wordt een vergoeding betaald tot 30 €. 
5 : Partena ziekenfonds: 
· Voor iedereen wordt een vergoeding betaald tot 15 €. 
6 : Euromut ziekenfonds : 
· een tegemoetkoming van maximaal € 15 (€ 30 bij een BMI vanaf 25 of voor kinderen 

een percentiel vanaf 85) per persoon en per jaar voor het lidmaatschap bij een sport
club (voor alle leeftijden) 

· Formulier: vragen bij uw kantoor. 
7: Onafhankelijk ziekenfonds: 
· Voor iedereen wordt een vergoeding betaald tot 12 €. 

Bij allen geldt dat de terugbetaling niet groter kan zijn, dan het lidgeld. 

5. Acties om de clubkas te spijzen.
Ook dit seizoen zullen we terug zeevruchten verkopen om de clubkas te spijzen en nu
hopen we dat de leden er weer 100% achter de verkoop staan zoals in het seizoen
2008-2009, toen was het een echt succes. Het is de bedoeling om minimum acht doos-
jes te verkopen per lid. 
Ook zal er dit seizoen een maximum tijd opgezet worden van 1 maand om af te rekenen
en bij het meenemen van de zeevruchten, zal een formulier moeten ondertekend wor-
den.

6 Kalender 2010-2011.

Datum Activiteit Inrichtende club
23-10-2010 Opening winterseizoen Oympos DYB
23-10-2010 Algemene vergadering DYB Olympos DYB
24-10-2010 Zwemfeest te Wachtebeke SWEM
28-10-2010 Halloween op de steiger Olympos DYB
21-11-2010 Zwemfeest te Theux RCTN
04-12-2010 Sinterklaas op bezoek Olympos DYB
26-12-2010 Kerstduik Rozenhoedkaai Brugge BYK
23-12-2010 Kerstman opbezoek Olympos DYB
08-01-2011 Drie Gapers Oostende Strand Oostende



04-01-2011 Nieuwjaarsreceptie DYB Olympos DYB
16-01-2011 Zwemfeest te Brugge BYK
30-01-2011 Zwemfeest te Boom ZCY
13-02-2011 Zwemfeest te Dendermonde DYB
27-02-2011 Zwemfeest te Hoei CRNH
02-04-2011 Doop nieuwe ijsberen Olympos DYB
02-04-2011 Eindfeest DYB DYB
24-04-2011 Paasduik te Overmere Donk DYB
24-04-2011 Pannenkoekenfestijn DYB
01-05-2011 Start Zomerseizoen DYB

Voor Oostende zal bekeken worden om terug gezamenlijk in te schrijven als club. Dit
keer zullen er wel duidelijke afspraken gemaakt worden en zal ook de vlag van DYB voor-
zien worden als herkenningspunt. 

7. Reglement van DYB en huishoudelijk reglement.
Dit reglement hadden we nodig om herkend te worden door de sportraad van
Dendermonde. De reglementen waren al langer gekend en deze zijn en blijven ongewij-
zigd. Sinds vorig seizoen zijn we onze erkenning kwijt bij de sportraad van Dendermonde,
maar deze is terug opnieuw aangevraagd. Het dossier is reeds geruime tijd ingediend.
Voor de subsidies waren we te laat, maar zullen in de toekomst wel tijdig een nieuwe
aanvraag indienen.

8. Lidkaarten voor het nieuwe seizoen.
Vorig seizoen zijn er naar ik vernomen heb geen lidkaarten uitgedeeld aan de leden en
ook geen nieuwe aangemaakt. Sinds dit seizoen zullen de lidkaarten terug in omloop en
voor sommige spijtig genoeg voorzien van een foto, maar dit is ooit eens afgesproken
tussen de directie van de Olympos en DYB. Zo wordt het spel eerlijk gespeeld. Op vraag
van het personeel aan de kassa in Olympos moet je deze lidkaart kunnen voorleggen. Er
zal tevens een model overgemaakt worden aan zwembad Olympos om te vermijden dat
personen die ooit lid geweest zijn van DYB met een oude lidkaart binnenkomen. Ook is er
een vraag van Olympos om een ledenlijst te overhandigen en dit zal tevens gebeuren.



9. Goedkeuring van de sportraad van Dendermonde.
Onze erkenning van de sportraad waren we kwijt het geen ook recht geeft op extra sub-
sidies, die is momenteel terug aangevraagd en ingediend en aangezien ik nog niks
gehoord heb, denk ik dat deze terug in orde is.

10. Website www.dendermondseijsberen.be
Je zal het al gezien hebben, gelezen en zeker gehoord hebben, onze website staat terug
online. Alle informatie omtrent DYB kan je hier op terug vinden, tevens zijn ook alle
foto’s terug Online gezet. Het oude adres dat eindigde op .com is niet meer online,
waarschijnlijk is de factuur niet betaald, maar geen nood dit domein is steeds blijven
bestaan. De meeste clubs dachten al dat we opgedoekt waren, hetgeen echter niet veel
scheelde. Het domein van deze website is nog steeds eigendom van mij en kan ik ingrij-
pen waar nodig is. Van onze webmaster namelijk Tim Bogaert heb ik nog niks gehoord,
maar ik zal er zeker nog eens contact met opnemen en hopen dat hij dit seizoen wel
eens naar activiteiten van de club zal komen. 

11. Het clubblad het Dybke voor info en ook email + nieuwsbrief + eventu-
eel indien nodig een nieuwsbrief rondsturen per post.
Vorig seizoen is het clubblad het DYB’ke nooit verschenen en is volledig afgevoerd naar
het archief. 
Vanaf dit seizoen zal het dybke terug driemaandelijks verschijnen en bij alle leden en
sommige oud-leden in de bus vallen. De nieuwe leden moeten niet vrezen want ze dienen
hun adres op te geven als ze komen ijsberen voor de eerste keer en dat wordt dan al
opgenomen om het dybke te posten.

Voorts zal er ook naar de leden gezien naar de behoefte ook mails verstuurd worden,
maar er zal geen brief meer achter gestuurd worden. Dit laat momenteel de financiële
toestand van de club niet meer toe, geen reactie is spijtig maar we kunnen niet smeken.
Ik hoop dat iedereen de mails zal lezen en raadpleeg vooral ook de website.

Er zijn nog enkele leden die geen e-mailadres hebben, die zullen dan een nieuwsbrief ont-
vangen voor nieuws dat buiten het dybke zal vallen. Maar de meeste informatie zal nog
steeds terug te vinden zijn in het dybke of op onze website.

12. Wedstrijd van Swem 24 oktober 2010.
Met de late start van het seizoen is het morgen al de eerste wedstrijd van het seizoen.
We hebben nog niemand ingeschreven, omdat we ook niet weten hoeveel leden er
komen en zullen terug komen. Wie zin heeft kan mee doen aan de demonstratie en kan
ik die dag zelf laten inschrijven zelf op het secretariaat. Dit werd mij gemeld door Odi
Van De Velde, de voorzitter van SWEM.



13. Geen wedstrijdvergunningen meer nodig voor ijsberenwedstrijden van
het VZF.
Er is het één en ander veranderd aan het ijsberen zwemmen. Je kan alle informatie over
de ijsberen-wedstrijden (kalender, regelgeving, formulieren e.d.) terugvinden op onze
website www.zwemfed.be - onder: recreatief - ijsberen.

Even kort op een rijtje:
• Ijsberen-wedstrijden zijn geen officiële zwemwedstrijden onder FINA-normen - wor-
den daarom onder het recreatief zwemmen geplaatst, een competitievergunning is niet
meer nodig om te kunnen deelnemen.
• Om enige veiligheid te garanderen, heeft de VZF een reglement opgesteld waar
organisatoren en deelnemers zich aan moeten houden.
• Organisatoren willen hun wedstrijdniveau niet laten zakken tot één van de vele
recreatieve bibberduiken en kerstduiken:
� Enkel zwemclubs kunnen zich met hun leden inschrijven voor de wedstrijden, geen
individuen.
� Er wordt gezwommen volgens de zwemreglementen, een kamprechter en officiële
jury leiden de wedstrijden in goede banen. De organisatoren kunnen zelf een kamprech-
ter aanspreken of de hulp inroepen van de provinciale afgevaardigde die ook de aanstel-
lingen doet voor de officiële zwemwedstrijden.
� Het voorprogramma moet niet meer door deze afgevaardigde worden goedge-
keurd, aanvaarding gebeurt door het secretariaat van de VZF, die zelf controleert of de
reglementen worden gerespecteerd.
Aan de organisatoren: lees aandachtig het reglement op www.zwemfed.be en stuur de
nodige documenten tijdig binnen. Graag hadden wij tijdig alle voorprogramma's op onze
website gezet alsook de uitslagen nadien.

Na één seizoen volgt een evaluatie en eventuele bijsturing van de reglementen.

14. Varia

14.1 Peter krijgt karde Blangé.
Peter krijgt karde Blangé van het bestuur. Peter heeft namelijk getwijfeld voor zijn terug-
keer, maar dat was één van de eisen van François. Peter heeft de club destijds verlaten
nadat hij op een slinkse vernederende manier het beu gemaakt werd. Peter mag nu
beslissen wie er lid wordt van DYB en dat heeft te maken met het verleden.

Volgende Algemene vergadering op zaterdag 24 september 2011.

Peter Van Doorsselaer François Van Den Broeck
Secretaris DYB Voorzitter DYB



Wedstrijd van SWEM.
Ondanks de late start van het seizoen, werden we toch uitgenodigd door SWEM. Voor in
te schrijven voor wedstrijden waren we te laat, maar we mochten zonder problemen
deelnemen aan de demonstratie en konden die dag zelf inschrijven op het secretariaat.
Het was ook vooral een blij weerzien met de andere clubs en die waren dan op hun beurt
weer tevreden dat DYB nog bestond, meteen werd ook alle nieuwe gegevens uitgewis-
seld. Er waren maar twee leden aanwezig Peter en Thierry. Ondanks was de sfeer goed
en zagen we ook Marc Vinck weer. Thierry hing tijdens de demonstratie terug tussen de
dames zoals verwacht en het water was heel goed, toch bekeken vanuit de jeneverstand
van SWEM. 

Halloween bij DYB.
Omwille van de late start komen nu alle activiteiten op korte tijdsspanne. Ik begin precies
zo’n beetje in herhaling te vallen, waarschijnlijk teveel naar de Vlaamse zenders gekeken
op televisie. Er waren niet veel aanwezigen aan de steiger aangezien er zich nog niet
veel leden opnieuw hebben aangemeld. Maar alles was aanwezig, de versiering rond de
vijver, de soep, jenever en frisdranken en een pak gezonde ambiance. François had er
voor gezorgd dat er overvloedig jenever aanwezig was. Het opmerkelijke was ondanks
dat we met minder personen aanwezig waren, toch alle drank en soep, met uitzondering
van de frisdranken, alles op was. Het was een leuk feestje aan de steiger, dat mag zeker
gezegd worden.



Terug betalingen van het lidgeld door de ziekenfondsen.
Ook dit jaar worden weer de lidgelden terug betaald door de
ziekenfondsen. Het begint steeds beter en beter te worden, ik
bedoel daarmee dat het steeds meer en meer word en ook
worden alle leeftijden opgetrokken. Je krijgt dan weleens waar
minder centen terug, maar vroeger kreeg je niks terug. We
danken deze teruggave aan de aansluiting via de Vlaamse
Zwemfederatie, dit is een erkende sportfederatie door Bloso.
Dan wil ik nu nog eens alle ziekenfondsen overlopen en welk bedrag je kan terug krijgen.
De formulieren zijn te verkrijgen bij Peter Van Doorsselaer secretaris van DYB.

Bond Moyson

MOVE is de sportpremie voor leden van Bond Moyson Oost-
Vlaanderen. Het ziekenfonds komt hiermee tussen in het lidgeld voor
bewegingssporten en fitness. De tegemoetkoming bedraagt jaarlijks  *
20 euro voor jongeren  * 15 euro voor leden van 25 tot en met 64
jaar  * nieuw vanaf 2009: 10 euro voor leden vanaf 65 jaar   
Voor wie?
Alle leden vanaf 6 jaar kunnen genieten van deze sportieve tegemoetkoming
Voorwaarden?
Jongeren vanaf 6 tot en met 24 jaar die lid zijn van Bond Moyson Oost-Vlaanderen en in
regel zijn met de mutualiteitsbijdrage hebben recht op een tegemoetkoming van 20
euro.
Leden van Bond Moyson Oost-Vlaanderen vanaf 25 tot en met 64 jaar die in regel zijn
met de mutualiteitsbijdrage hebben recht op een tegemoetkoming van 15 euro.
Leden vanaf 65 jaar die in regel zijn met de mutualiteitsbijdrage hebben vanaf 1 januari
2009 recht op een tegemoetkoming van 10 euro.
De sportclub moet aangesloten zijn bij een door Bloso en/of het BOIC erkende sportfe-
deratie.
bron: Bond Moyson

Liberale mutualiteit

Wie actief aan sport doet en zich aansluit bij een erkende sport- of fitnessclub, ontvangt
een tussenkomst van 25 euro, ieder kalenderjaar opnieuw. Bij fitness geldt als voorwaar-
de dat je een abonnement van minstens drie maanden of een 10-beurtenkaart neemt.
bron: libmutov.be



Christelijke mutualiteit

De jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt maximaal 15 euro of 22,50 euro
voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming.  De tegemoetko-
ming kan nooit meer bedragen dan het reëel betaalde lidgeld. 
Voorwaarden

• Lid zijn van de CM.
• Behoren tot de leeftijdsgroep tot en met 24 jaar.  
• De sportdiscipline moet voorkomen op de CM-lijst (zie hieronder).
• De sportverenigingen die in aanmerking komen moeten erkend zijn door een sport

federatie of gemeentelijke sportraad.  
• Voor een sportcentrum is een erkenning door Bloso of CM Waas en Dender vereist. 
Het lidgeld moet minstens over een volledig jaar lopen.
bron: cm.be

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

° Een tegemoetkoming voor iedereen ongeacht de leeftijd: maximum 30 euro per jaar.
° Men is voor de duur van een sportseizoen aangesloten bij een erkende sportclub of
volgt sportlessen gegeven
door een erkende derde ten belope van ten minste 10 beurten.
De sporten die in aanmerking komen zijn: atletiek, badminton, basketbal, bowling, dans
(alsook ballet), duiken,gevechtssport, gewichtheffen, golf, gymnastiek, handbal, hockey,
honkbal, kaatsen, kano, kajak, kegelspel,korfbal, krachtbal, mountainbike, muurklimmen,
oriëntatielopen, paardrijden, petanque, roeien, rugby,schaatsen, schermen, ski, squash,
tafeltennis, tennis, triatlon, voetbal, volleybal, wandelen, wielrennen, yoga,
zwemmen, (alsook watergewenning voor baby’s), boogschieten, karabijnschieten, sport-
takken van andersvaliden en meer in het algemeen, de olympische sporttakken en alle
andere IOC-erkende sporten.
bron: vnz.be

Partena

Een abonnement voor de sportclub kan echter duur uitvallen. Daarom voorziet Partena
Ziekenfonds graag een tegemoetkoming van 15 euro per jaar voor iedereen die aange-
sloten is bij een sportclub.
bron: partena-ziekenfonds.be



Onafhankelijk Ziekenfonds

VOORDEEL
OZ betaalt je een tussenkomst van € 12,00 voor het lidgeld bij de
sportclub. Alle gezinsleden hebben recht op deze tussenkomst, onge-
acht de leeftijd. Ieder jaar opnieuw.
VOORWAARDEN
•In regel zijn met de OZ-bijdragen comfort.
Het lidgeld moet voor de duur van een sportseizoen betaald zijn.
bron: onafhankelijkziekenfonds.be

Ook andere mutualiteiten bieden een terugbetaling aan. Voor de voorwaarden informeert
u best eens bij uw mutualiteit.

Een kersverse ijsbeer.
We hebben ook een nieuwe vrouwelijke aanwinst dit seizoen,
namelijk ons Els kwam ook eens ijsberen en dat is de wederhelft
van Eric. Ze heeft dit bijzonder moedig gedaan en we gaan er nog
veel van horen in de toekomst en ze heeft ook nog een geheim
wapen, namelijk Natalie.

Wedstrijd in Theux.
Met drie en peuter Nathalie vertrokken we in Zele rond
8u30, vlot gereden en bij het naderen van Theux werd het
landschap alsmaar mooier.
Daar toe gekomen, waren al veel dames en heren –ijsbeer
in badkostuum, aan het keuvelen en de ijsberen van
Bruggen deden een opwarmingssessie … er zijn nog zeker-
heden.
Een gezellige sfeer, lekker fris en een zonnetje.
Eerst was het de beurt aan de ijsberen voor de demonstratie.
Na de pauze, die ook gezellig was, voorzien van tomatensoep met balletjes, trollenbier
en jenever in allerlei kleurtjes … oei ik wijk af … na de pauze dus …
tijd voor de andere wedstrijdzwemmers.
Iets voor de middag maakte Thierry zijn borst nat, zwom op de wed-
strijd in baan zes en eindigde als vierde in zijn wedstrijd.
Elke club had een baancommissaris nodig, Eric heeft deze taak zorgvul-
dig uitgevoerd voor de zwemmers in baan zes.
Els heeft foto’s genomen van Thierry in volle actie en enkele sfeerbeel-
den voor onze website.



Na al dat zwemmen hebben we nog lekker gegeten en gedronken in de refter van de
school.
Kleine Nathalie stal daar de show en werd door iedereen geknuffeld.
Als club stonden we in Theux op de vijfde plaats.
Een feit dat zeker mag vermeld worden … Club Theux Natation was blij de
Dendermondse IJsberen terug te zien en er werden afspraken gemaakt om volgend jaar
terug van de partij te zijn en hopelijk met meer leden.
Uw reporter ter plaatse voor Dendermonde vanuit Theux Els Beirens

Bezoekers komen ijsberen.
Naar jaarlijkse gewoonte krijgen we altijd de vraag of een groep kan komen ijsberen bij
ons in Dendermonde. We staan dit altijd toe. Juist de vrouwelijke deelneemster ziet het
niet zo zitten, maar we motiveren altijd iedereen. En Thierry vooral als er een dame in de
buurt is. Thierry had als materiaalmeester er voor gezorgd dat de steiger er piekfijn uit-
zag en alle bladeren opgekuist en nog eens extra geborsteld. Onze bezoekers voelden
zich direct thuis en gingen meteen in het water. Achteraf waren de bezoekers weer heel
tevreden en ze gaan nog eens terug komen in januari. Ik hoop dat er dan wat leden zijn
die kunnen mee zwemmen.



De eerste sneeuw op de steiger.
Lang hebben we er niet moeten op wachten op de eerste
sneeuw en vooral de vrieskoude. Het heeft eind november en
begin december gevroren dat het kraakte. Het echte ijsberen-
weer was er vroeg dit jaar en onze materiaalmeester haastte
zich dan ook naar Dendermonde om als eerste het ijs open te
maken op het water. Steeds was een mooie baan van trap naar
trap gemaakt met één meter breedte. Je kon Thierry onmogelijk
verslagen op dit gebied. Als je dan eerst dacht eerst op de trai-
ning te zijn om het water open te maken, was je toch nog stee-
vast de tweede persoon. Allez er zijn dan toch nog zekerheden.

Sinterklaas komt op bezoek.
Naar goede traditie kwam ook de Sint dit jaar op bezoek naar de steiger in Dendermonde
bij de ijsberen. Omstreeks kwart voor vijf kwam de goed heilig man aan in de Leopold II
laan aan en begroete direct het personeel van de Olympos en werden Jake en Julia van
de taverne ook op een bezoek verrast. Er was dan nog juist een verjaardagfeestje bezig
van een jongen dat die dag jarig was en ook Klaas heette, maar door een vriendinnetje
werd er terecht opgemerkt dat bij hem geen Sint voor kwam in de naam. De Sint proest-
te het dan maar uit van het lachen en de beide zwarte pieten hadden meer dan hun han-
den vol. Ondertussen arriveerden
ook de ijsberen en de Sint ging in
de sneeuw (want het was ver-
schrikkelijk slecht weer die dag, en
hoe heette het paard van de Sint
… juist) in de sneeuw naar de ijs-
beren kijken, nog na enkele tafere-
len nagespeeld te hebben uit de
film Sint kwamen er nog vele kind-
jes aan en de Sint begroette
iedereen. Daarna was het richting
Hamme bij de kleinzoon van de
voorzitter François waar er nog
enkele cadeautjes diende afgegeven te worden. De kleine Milan werd op audiëntie geroe-
pen bij de Sint en pienter als Milan is, was de Sint hem toch altijd veel te vlug af. Milan
was geschrokken van de verkregen info en kijk met grote ogen aan hoe de Sint dit toch
allemaal wist. Na Hamme werd koers gezet nog steeds in het slechte weer richting peter
van de Dendermondse IJsberen, Honoré en daar werden we weer met de nodige bijhoren-
de dranken en kazen ontvangen en heeft traditioneel de Sint aan de Kerstman gevraagd
om bij de ijsberen te willen langs komen op 23 december aan de steiger aan de Olympos.



Wat niemand zag

De rare geluiden van Els op de steiger.
Enkele seizoenen geleden was er een lid dat steeds
moest gaan pissen als hij op de steiger kwam, je kan
je de dagen nog zo voorstellen, het was Jeroen en nu
hebben we een lid van een heel ander kaliber, nu krijg
je steenvast te horen ik ben bang … en trotseert dan
zonder moeite het water. Maar onlangs moeten er



toch plezante dingen zich afgespeeld hebben in het water. Naar goede gewoonte ging
Els langs de trap in het water en begon ineens met dezelfde worden te roepen “hoehoe-
hoehahahahoehoe” en dan de zalige lach op haar gezicht het was gewoon priceless maar
deze soort handelingen roept toch de toeschouwers aan. Volgens mij zal Els nog regel-
matig het dybke halen.

De Kerstduik te Pollare.
We zijn ondertussen in de periode gekomen van de
Kerstmarkten en naar die gebeurtenis richtte De Kikkertjes
van Ninove hun jaarlijkse Kerstduik in te Pollare. We waren
maar met een kleine delegatie, want de meesten hebben nog
forfait gegeven de dag zelf, maar niet getreurd we reden rich-
ting Pollare met François, Thierry en ik en ginder ter plaatse
moesten we toch even naar de juiste locatie zoeken, maar die
werd algauw gevonden. Dan was het tijd om zich om te kleden
en werd er gewacht op de bellenman van Pollare en die kwam
ineens opdraven met een fanfare uit Leuven en aan de rech-
terzijde Marie uit Thuis en Viv Van Dingen uit Witse aan de lin-
kerzijde met heel wat hoogwaardigheidsbekleders uit Pollare. Ondertussen waren de
dukers alles in orde aan het brengen voor de duik van de ijsberen. En omstreeks half vier
was het zover de badjassen gingen uit en iedereen ging het water trosteren en hebben
ze er van genoten, tja ik denk het wel. Juist kon ik het niet zo goed vinden met het
bewegende vlot. François zat ineens heel ver van de steiger en Theirry kon niet ophou-
den met het zwemmen in het water. Het was een leuke dag en dit zal vast op onze wed-
strijdkalender komen.

De Kerstman komt op 23 december naar de steiger.
De Kerstman komt naar goede traditie op donderdagavond naar
onze steiger in Dendermonde om 19 uur. Er zal weer de nodige
versnapperingen voorzien worden en warme dranken en de jenever
zal ook niet ontbreken. Ik hoop dat de leden, ouders en familiele-
den ook eens de Kerstman komen begroeten, dat het weer een
onverstelbaar ijsberenfeest wordt.



Kerstduik Rozenhoedkaai te Brugge.
Op 26 december is het weer de traditionele Kerstduik van de Brugse IJsberen waar we
naar jaarlijkse gewoonte steeds van de partij zijn. Voor de evenement moet niet echt
ingeschreven worden, maar indien je wenst te gaan, gelieve een seintje te geven aan
Peter omdat we zoeken te vertrekken vanuit Dendermonde en kunnen we zoveel moge-
lijk plaatsen benutten in de auto’s en kunnen we als één groep gaan. En vergeet vooral
niet dit evenement wordt gesponsord door Jägermeister, alleen als hij ijs en ijskoud is.

Plannen voor de Nieuwjaarsduik te Oostende.
Dit jaar zijn we van plan om terug ons als club in te schrijven voor de Nieuwjaarsduik en
tevens ook als club te gaan. Dit jaar vindt de Nieuwjaarsduik plaats op 8 januari. De
bedoeling is dat we allen vertrekken vanuit Dendermonde zodat iedereen meekan en
voor de mensen die reeds ergens ter plaatse zouden zijn, spreken we af op het plein en
er is goed nieuws, de vlag is terecht en zal ginds zeker gebruikt worden en de vlag is
ook een ideaal herkenningspunt voor als je uit het water komt. Na het omkleden en het
nuttigen van de nodige dranken achteraf, zal het richting Bredene gaan waar we nog
kunnen na spreken over de Nieuwjaarsduik. Wie interesse heeft laat het weten aan Peter.

DYB Nieuwjaarsreceptie 2011.
Op dinsdag 4 januari 2011 zal de traditionele nieuwjaarsre-
ceptie doorgaan aan de steiger in Dendermonde. Dit om het
jaar goed in te zetten en vooral weer veel beloften te doen.
Ouders en familieleden van de leden zijn natuurlijk van harte
welkom.



Wist je dat …
…Thierry de steigermaster wordt …
…Het gerstenat weer rijkelijk vloeit na de trainingen…
…Peter zijn zwembroek niet meer vind…
…Dat Aissa en Lenka vriendinnen mee bracht om te komen ijsberen…

Lidgeld voor het seizoen 2010 - 2011.
De leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben worden verzocht dit zo snel mogelijk te
doen en je hebt het kunnen lezen in dit dybke, je kan een grote deel of zelfs volledig
terug krijgen van uw ziekenbond, papieren voor de teruggave worden ingevuld door de
secretaris. Je kan cash betalen aan Peter of overschrijven naar de rekening van DYB
647-0053921-79 en vergeet dan vooral je naam niet te vermelden.

Slotwoord
Voila  daarmee heb ik deze 29  ste editie van het dybke volgeschreven met allerlei wee-
tjes en belangrijke informatie aangaande onze club. Normaal gezien zal ons clubblad
terug driemaandelijks verschijnen en zo zullen de leden toch volledig op de hoogte zijn
van alles. De versie 28 is nooit verschenen maar zal toch verschijnen op onze website.
Allé tot dybke 30 en vergeet niet jullie zien mij niet maar ik zie jullie wel.

Ondertussen dank ik u voor uuuwwwwaaaaandacht.







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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