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Voorwoord

Geachte leden eerst en vooral wil ik jullie namens de redactie en het bestuur een geluk-

kig en voorspoedig nieuwjaar wensen. Dat we er met z’n allen weer een gezellig sportief

en gezond jaar van mogen maken. 

Ondertussen zijn reeds toegekomen aan de 30 ste editie van ons

clubblad en na de positieve reacties op het vorige exemplaar kun-

nen we niet nalaten om nog extra onze oren te spitsen als we

vertoeven in het gezelschap van de Dendermondse Ijsberen. 

Dit dyb’ke staat weer vol met verslagen van wedstrijden en anek-

dotes die gebeurd zijn op onze steiger of ergens er naast. Wat

ook nog leuk is onze nieuwe rubriek sinds het vorige dyb’ke het

voorwoord van de voorzitter. Ik wil vooral de mensen die helpen

met artikels te schrijven enorm bedanken, na enkele jaren is mijn

oproep eindelijk beantwoord. Ik zou zeggen veel leesgenot en tot

gauw in of rond onze vijver.

Regards

Peter

Woordje van de voorzitter.

Wie aandachtig mijn tekstje in ons vorig DYBke heeft gelezen heeft

waarschijnlijk aangevoeld dat zelfs ik met twijfels zat omtrent het

opnieuw opstarten van onze ijsberenclub. Vandaag, vrijdag 14 januari,

zijn alle twijfels verdwenen. Onze financiële situatie is nog ver van

optimaal, maar we zien licht in de duisternis. De verkoop van de zee-

vruchten verloopt naar wens. Nieuwe leden hebben hun lidgeld betaald. En er zijn goeie

vooruitzichten voor sponsoring van onze wedstrijd. 

Losstaande van het financiële hebben we al een prachtig seizoen gekend. DYB staat in

het ijsberenwereldje terug, en zeer stevig, op de landkaart. Sinterklaas en de Kerstman

brachten naar gewoonte hapjes en drank mee. Op de nieuwjaarsreceptie was weliswaar

weinig volk, maar dat kan met het slechte weer geweest zijn. Er was dus meer drank

voor de dapperen die wel aanwezig waren. Eén van de hoogtepunten dit jaar was de

deelname van 10 Dendermondse ijsberen aan de Nieuwjaarsduik in Bredene. We kozen

inderdaad voor Bredene, in tegenstelling tot de massale Nieuwjaarsduik in Oostende,

voor zijn kleinschaligheid en gemoedelijkheid. Na de duik werd er “opgewarmd” in een

gezellig cafeetje. 

En zeg zelf. Wat heeft er meer winterse charme dan het zelf openhakken en ijsvrij

maken  van onze vijver en nadien een flinke plons maken in het ijskoude water? Dit

gebeurde tot driemaal per week. Goed voor de fysiek en goed voor het groepsgevoel. 



Voorts wordt onze website up to date aangepast met massa’s foto’s en inlichtingen. En

niet alleen onze leden bekijken de website. We krijgen lovende commentaren van andere

clubs en zelfs van buiten de ijsberenwereld.

Ik hoorde gisteren van onze duivel-doet-al en secretaris Peter dat we een ferme subsidie

krijgen van de stad Dendermonde voor het herstellen van onze steigers. We proberen

tegen de wedstrijd de eerste herstellingen uit te voeren. We weten ondertussen dat de

“stad” echt wel achter de ijsberen staat. Ze beschouwen ons als een uithangbordje om

de stad Dendermonde te promoten.

Dus, beste leden en sympathisanten, we zullen inderdaad doorgaan.

François

Bezoek van de Kerstman op de steiger.

Op donderdag 23 december was het dan het jaarlijkse bezoek

van de Kerstman aan DYB. Het was hevig aan het sneeuwen,

want die periode hadden we echt geen te kort aan sneeuw en

terwijl iedereen nog aan het roepen was voor een witte Kerst

kwam hij van zover om toch maar eens een bezoekje te brengen

aan de toffe ijsberen. Aangezien het hevig aan het sneeuwen

was, kwam de Kerstman aan de steiger met een paraplu. Het

leuke was toen kleine Milan opmerkte, dat het toch dezelfde

koekjes waren als Sinterklaas. Toen wou eindelijk Milan weten

hoe de negen rendieren van de Kerstman noemde. Het ijs werd algauw ijsvrij gemaakt

zodanig dat de ijsberen toch een frisse duik konden nemen. Er was misschien niet teveel

volk, maar de sfeer was opper machtig en er werd op gekende manier gefeest. Nadien

hebben we nog een bezoekje gebracht aan Jake in de cafetaria en daar hebben we nog

rustig na gekaart over het ganse gebeuren. We keerden zoals steeds weer tevreden naar

huis.



Bekende gezichten komen terug op de steiger.

Na al enkele bekende gezichten te mogen begroeten die de voor-

bije maand reeds hun terugkeer maakte bij DYB, kwam nu een heel

bekend gezicht nog eens proeven van het koude water. Voor de

gelegenheid had Glenn een maat meegenomen en begon als vol-

leerde ijsbeer het water open te maken voor te zwemmen. Tot

heel grote verwondering van zijne maat. Dan was het zover ze

trotseerden het koude water en je zag Glenn genieten van het ijs-

beren dat hij zolang gemist heeft. Glenn heeft toch beloofd om

zeker terug naar de club te komen. Eens benieuwd wanneer dat

zal zijn?

Bibberende promo boy met infobrochure.

Steven kwam de eerste keer ijsberen en proberen in onze club. Voor

de eerste keer heeft hij dat zeker niet slecht gedaan, er zit een

natuurtalent in deze jongen. Alhoewel hij gezegd heeft dat hij zeker

geen lid zal worden, maar dat heb ik in het verleden nog gehoord en

die zij zelf dat hij niet gek was, maar na de eerste sprong werd Glenn

(weet je nog) al gauw lid. Nu stond Steven na afloop met een infor-

matiebrochure van de Dendermondse Ijsberen aan het onthaal van

Olympos, het was echt een zalige foto. Iets in mij zegt dat we deze

jongen ook nog vaak zullen terug zien. En onder het motto hoe meer

zielen, hoe meer vreugde.

IJsbeer komt te laat in Kersttenue op de steiger.

Ondertussen waren we een week later en was de Kerstman

alweer naar huis vertrokken, komt de Ronald in Kerstoutfit en

DYB klompen aan op de steiger. Ondertussen was het water

opengemaakt zodanig dat iedereen van het koude water kon

genieten. Er was zelf belangstelling van de jeugd die tevens

een bezoekje brachten aan onze steiger en dachten zelf dat ik

van de pers was en in de één of de andere krant gingen terecht

komen met hun foto. Toch denk ik niet dat we die jonge kerels

ooit in zwembroek op onze steiger mogen verwachten, ze

zagen er niet echt ijsbeer minded uit als er leden van ons het

water trotseerden. Toch was het even kijken naar Ronald zijn DYB klompen, op de ene

klomp het logo van de club en op de andere klomp de afkorting van de club. Wie zo een

paar klompen wenst kan contact opnemen met Ronald.



De Kerstduik te Brugge.

Zondag, 26 december. Bij aankomst, rond 10.15 uur, op de Rozenhoedkaai in Brugge

was het er al een drukke bedoening. Leden van de Brugse ijsberen waren volop bezig

met de laatste voorbereidingen voor de jaarlijkse kerstduik in de pittoreske Brugse reien. 

Rond 11.00 uur begon het eigenlijke spektakel. De enige echte Kerstman, weliswaar met

veel gelijkenissen met Stephanie Moelaert, arriveerde staande op een vlot, en getrokken

door doorwinterde ijsberen van de Brugse club. Onder het goedkeurend oog van de

Kerstman, en van honderden toeschouwers, vertolkten de Brugse ijsberen een aantal

humoristische en ludieke toneeltjes.  Taart werpen, circusnummers, spelletjes, enz. Bij

het eind van het verhaal lag iedereen weliswaar in het ijskoude water van de

Rozenhoedgracht.

Nadien was het de beurt aan de tientallen aanwezige

recreatieve ijsberen om het kille water te trotseren.

Deelnemers van de clubs uit Boom, Theux en Deurne

werden opgemerkt. Odi van SWEM mocht, als jaarlijk-

se vaste deelnemer, natuurlijk niet ontbreken. En

Thierry van onze eigen DYB was opvallend aanwezig.

Het weer was prachtig. Echt koud, zoals het voor ijs-

beren past. Iedereen was in zijn nopjes. Niet in het minst bij het "après ijsberen" in één

van de plaatselijke horeca zaken. Odi en Thierry genoten er in elk geval van een stevige

trappist. 

De aanwezigen hebben er van genoten, de afwezigen hadden,

zoals nogal vaak, ongelijk.

Thierry Smulders

De Nieuwjaarsduik 2011.

Oorspronkelijk was er volgens de kalender

gepland dat we de Nieuwjaarsduik gingen mee-

doen in Oostende, alle formulieren werden

gedownload en de inschrijving was reeds begon-

nen, tot een collega van Peter belde dat er op

hetzelfde moment een Nieuwjaarsduik doorging

in Bredene met de bedoeling om terug de echte

ijsberen aan te trekken. Al gauw werd iedereen gecontacteerd dat ingeschreven had en

bij inschrijving werd aan iedereen gemeld dat we naar Bredene gingen. We schreven tijdig

en keurig in en maakte de laatste afspraken, zelfs Glenn ging mee om zich nog een beet-



je te verlekkeren op het ijsberen en wat we zeker niet mochten vergeten was onze vlag

van de club. De rit was leuk en plezant en zelfs kleine Natalie genoot er van. Thierry was

met de trein vetrokken en François was ginder al ter plaatse en Glenn en Steven volgden

in hun eigen auto, waarschijnlijk hadden beide ’s avonds nog plannen. Toen we in

Bredene toekwamen, kwamen we ook als snel de collega’s van BYK tegen en die gingen

voor twee Nieuwjaarsduiken (er was nog een Nieuwjaarsduik in Westende), terwijl bij DYB

één gepland was en een afterparty. Al snel begon de opwarming en Peter was voor de

eerste keer uitgedost in ijsberen tenue. De duik was enorm plezant allemaal enthousiaste

ijsberen en een beperkt publiek, namelijk 87 ijsberen. Je hoefde niet ver te lopen op het

strand om in de zee te kunnen zwemmen, wat heel plezant was. De inrichters gaan deze

duik kleinschaliger houden dan Oostende en gaan dan voor maximum 200 deelnemers.

De soep, de jenever, de gebakken sprotjes en de 2 gratis drankjes waren heel lekker.

Iedereen was ondertussen weer aangekleed en ging het richting Zeemeeuw voor het

gezellig nakaarten van de ijsberenduik. Het was enorm plezant en zeker voor herhaling

vatbaar. De editie 2012 zullen we zeker weer van de partij zijn. En onder het motto hoe

zotter hoe better werden er nog enkele zotte foto’s getrokken ook voor het nageslacht.



François en Thierry willen een extra Nieuwjaars duik.

Sommige leden kunnen maar niet genoeg krijgen van de Nieuwjaars duiken, de week na

de traditionele Nieuwjaars duik gaat er steeds in Bredene er nog eentje door de week na

de andere Nieuwjaars duik. Aangezien onze voorzitter regelmatig aan het zeetje vertoeft

heeft hij deze al verschillende keren mee gemaakt. Nu was Thierry ook dol enthousiast

om mee te duiken in de zee en ik geef het toe zwemmen of duiken in de zee geeft nog

steeds een andere dimensie en is heel tof en vooral zwemmen in de winter in de zee,

hoef je helemaal geen schrik te hebben van het

verbranden van de zon. De drank vloeit er dan ook

steeds rijkelijk en vooral je hoeft geen schrik te

hebben dat je drank warm wordt, het is dan ook

meestal jenever of soms een jägermeister alleen

als hij ijs en ijskoud is. Waarschijnlijk zullen we in

de toekomst ook met meer liefhebbers zijn om de

duiken allemaal mee te maken.

Dapperen worden op één avond volwaardige ijsberen.

Op een mooie regenachtige ijsberenavond kwamen Simon en Katrien eens proberen wat

het ijsberen in hield. Ze gingen zich al snel gaan omkleden in Olympos om de duik in onze

vijver te maken. Een beetje aarzelend kwamen ze op de steiger toe en luisterden ze aan-

dachtig naar de uitleg die François aan het geven was over ijsberen, als een volwaardige

trainer. Katrien ging als eerste in het water en zwom goed. Nadien ging Simon er in met

een gekende ijsberenjump. En hij genoot duidelijk van zijn sprong. Natuurlijk was ik weer

te laat om er een foto van te maken, maar geen nood Simon & Katrien deden de sprong

maar dan samen nog eens over speciaal voor de fotograaf en toen dacht ik Simon en

Katrien zouden een enorme aanwinst zijn voor de club. En wat is gebleken, een week

later waren beide effectief lid van de Dendermondse Ijsberen en we zien ze regelmatig

op de steiger verschijnen wat natuurlijk leuk is.



De ijsberenwedstrijd te Brugge.

Op de Sint-Pietersplas in Brugge was het op zondag 16 januari verzamelen geblazen voor

de ijsberenclubs. Onder meer Brugge, Theux, Boom, Wase, Aalst en Swem waren aanwe-

zig. Natuurlijk was ook DYB er bij. En dat de anderen het gezien en geweten hebben

leest ge in het volgende verslagje.

Vooreerst werd onze gekende, geroemde en beruchte  secretaris, als ervaringsdeskundi-

ge, aangesteld tot KAMPRECHTER. Ge weet wel “de baas” van de wedstrijd. In het geval

van Peter dus “de boss”. En hij deed het perfect. Na de wedstrijd was er niets dan lof

voor de nieuwbakken kamprechter. En dat dan nog in het hol van de leeuw, het nest en

de bakermat van de Brugse IJsberen. Waar is de tijd dat ze nog op ons “kap” zaten.

Tijden veranderen dus. Toch kon Thierry zich niet inhouden om op de tonen van het Ros

Beiaardlied te zingen: “De ijsbeer doet zijn ronde, in het land van Dendermonde. Die van

Brugge zijn zo  kwaad omdat hier de echte ijsbeer gaat”

Onze wedstrijdzwemmers, Eric en Thierry, brachten nog meer sfeer in de tent. Eric deed

zijn uiterste best in zijn categorie, maar als oudste deelnemer moest hij genoegen

nemen met de zesde plaats in de 60 meter schoolslag. Thierry, al supernerveus een uur

voor de start, zwom zich naar een tweede plaats in de 60 meter schoolslag. Proficiat.

Peter klapte daar al over EPO. Dat was waarschijnlijk uit jaloezie. In zijn tweede wedstrijd,

de honderd meter schoolslag, werd onze kampioen zelfs EERSTE. Zeg nu zelf: Wie had

dat verwacht? Buiten een gouden medaille mocht Thierry bij de prijsuitreiking nog een

fles jenever ontvangen. Likkebaardend kijkend naar die fles kon Peter toch niet zwijgen

om nog eens het woord “EPO” te vernoemen. De andere aanwezigen van DYB, Els, Eric,

François, Natalie en Lutgart, wisten wel beter. De enige doping die Thierry gebruikt is

trappist in wat grotere hoeveelheden.

Het ging er dus plezierig aan toe tijdens de prijsuitreiking. Op negen  aanwezige clubs

werd DYB eervol vierde. 

Nadien, terug in onze contreien, zijn we met zijn allen nog iets gaan eten in Het

Palingshuis, aan de Oude Durme. Nogmaals proficiat aan Peter, Eric en Thierry. Doe zo

voort mannen.

François



Subsidie voor de steiger is in orde.

Een dossier dat al aansleept van 2009, bij de aanvraag voor de subsidie van de steiger is

er toch een heel positief antwoord gekomen. Rond Nieuwjaar werd er terug contact

opgenomen met de Dendermondse Ijsberen of het nog nodig was voor de subsidie van

de steiger en om toch eens het dossier volledig af te maken. We moesten enkel nog een

offerte hebben, voor de rest was alles in orde. En of het nodig was, na de poging van

vorig seizoen was het nog nodiger dan ooit voorheen. Die renovatie werken deed zelf

Quintelier de wenkbrauwen fronsen. François had Quintelier voor gesteld om aan te

schrijven aangezien het hun branche is en dat werd ook gedaan. De contacten werden

gelegd en algauw volgde er een afspraak tussen Maarten Quintelier en Peter. Er werden

nog een deel foto’s bijgemaakt hoe de toestand van de steiger

er in 2010 bijlag en Maarten maakte schetsen voor de herstel-

ling en dergelijke toestanden. Er was geopperd op de steiger

definitief te herstellen tegen de wedstrijd, maar dat bleek later

een utopie te zijn omdat het dossier nog moet goedgekeurd

worden in het schepencollege van de Stad Dedermonde. Dus

toch nog even bang afwachten. Maar er hoefde helemaal niet

bang afgewacht te worden, de subsidie werd in volle glorie

goedgekeurd, blijkbaar zijn toch heel wat mensen de

Dendermondse Ijsberen genegen. We houden onze leden zeker

op de hoogte wanneer de definitieve herstelling zal plaats vin-

den. Maar je ziet waar een wil is, is een weg.  

Ondertussen in Dendermonde.

Ondertussen gaat het leven zijn gewone gang, en genieten de ijsberen steeds van het

koude water, het ijs dient dikwijls open gemaakt te worden soms tot grote verwondering

van ons kleine ijsberen, maar de nieuwkomers doen hun uiterste best en ook Thierry, die

zwemt tegenwoordig de stukken van het ijs letterlijk en figuurlijk. Straks vraagt Thierry

nog een transfer naar een andere club.

Het gekke bekken trekken toen Simon in het water ging.

Er zijn misschien niet zoveel leden als vroeger, maar er is des te meer ambiance, soms

tot groot Jolijt van Aissa en Lenka. Op een ideale training dag van de ijsberen ging

Simon te water en toen trok hij een ferm gezicht met een kreet van “Aaaaahhhhhhhh”,

tot groot jolijt van de twee dames. Natuurlijk bleef dit niet bij eenmaal, de vraag kwam

onmiddellijk doe dat nog eens, zelfs na drie keer kwam er nog geen einde aan en kon het

zo een ganse avond blijven duren. Waarschijnlijk weer een tafereel dat nog dikwijls zal

herhaald moeten worden en zullen de twee dames nog meer lachen dan ervoor. 



Op een drafje van de wedstrijd.

We zijn ondertussen bijna aan onze wedstrijd gekomen en alles verloopt naar wens,

zaken komen stilaan op punt en alles komt op zijn plooi. Juist de steiger ligt er nog

steeds verwaarloosd bij, tot grote ergernis van peter Honoré. Dagelijks gaat hij de stei-

ger bekijken en belt dan naar de secretaris dat er nog niks gebeurd is aan de steiger. Die

stelt hem dan gerust dat François het geregeld heeft met de firma die de steiger defini-

tief zal herstellen en zal maken dat onze wedstrijd op zondag 13 februari kan doorgaan.

Op donderdag moet Honoré ferm geijsbeerd hebben en dan niet in het water … want er

was nog niks gebeurd. Op vrijdag 11 februari werd Honoré dan uit zijn lijden verlost. De

firma Quintelier kwam met extra mankracht en een grote kraan naar de Olympos afge-

zakt om de drijvende steiger te herstellen. Eerst slecht nieuws want de drijvende steiger

is zo verwaarloosd dat er niemand meer mag opstaan. Dit kon echter niet gebeuren aan-

gezien de aflossingen van de drijvende steiger starten. Al gauw werden  enkele scena-

rio’s uitgedokterd en een oplossing gevonden enkel de zwemmers mogen op de steiger.

Tevens werden de steigers verstevigd met matten om op die manier de veiligheid opti-

maal te garanderen. Ook werden de platen voorlopig bevestigd om zeker deftig na een

wedstrijd te kunnen aantikken. De drijvende steiger werd extra verankerd zodat deze

zeker niet zou klikken tijdens de wedstrijd en dat iedereen goed zou kunnen starten aan-

staande zaterdag. Iedereen was het er over eens, de mannen van Quintelier leverde

prachtig werk en Honoré was weer een gelukkig man. Hij heeft wel 1000 keer gezegd

dat vroeger ze zelf moesten instaan voor de renovatie van de steiger. De wedstrijd kon

dus in al zijn glorie doorgaan aanstaande zondag. 



De traditionele zaterdag voor de wedstrijd.

Traditie getrouw is het zaterdag voor de wedstrijd alle hens aan dek voor de opstelling

voor de zondag. Dan moet er alles piekfijn uit zien, nu was enkel ook een probleem op

hoeveel hens kunnen we rekenen. We hadden al een groot geluk dat de firma Quintelier

de drijvende steiger op zijn plaats gelegd had en we ons daar niet veel meer moesten

van aantrekken, juiste de groene boorden opkuisen, het papier rond het ijsberentoneel

opkuisen. En traditioneel de doeken en borden van de sponsors hangen en ook de banen

trekken. Nu dat was wel een probleem, de haken van de vaste steiger zijn op mysterieu-

ze wijze verdwenen en van de drijvende steiger hingen ze aan de andere zijde omdat de

achterzijde in iets betere staat was dan de voorzijde van die steiger. François had dit

reeds voorzien en had nagels gevraagd aan Quintelier en deze ook verkregen om zo de

banen vast te leggen aan de steiger. Aan een bepaald punt werd niet gedacht, de lente

van die haken kwamen we nu te kort per baan uiteraard. Met een beetje fiksen en zoals

handige Roger dat destijds zou oplossen op de regionale televisie, werd ook bij ons de

banen kunstmatig verlengd en dit was de juiste keuze, oef alweer een probleem van de

baan. We mochten ook Stein terug verwelkomen en die heeft reeds vele jaren helpen

mee opbouwen en zijn hulp was bijzonder welkom en vooral het is Stein die ook de

manier heeft bedacht om de banen te trekken zonder dat men in het water moet sprin-

gen om de banen over te zwemmen. Nogal een geluk want niemand had er aan gedacht

om zijn zwembroek mee te brengen en vroeger werd er al een draad meegegeven toen

de drijvende steiger op zijn plaats gezet werd. Oef geluk dat Stein er was anders hadden

we moeten tossen wie er in het water ging zwemmen om de banen te trekken. Al gauw

kwam alles spoedig goed, juist toen de Ronald achter de duimspijkers moest, heeft het

toch nogal een tijdje geduurd, maar geen nood, Ronald kwam terug met duimspijkers en

servetten. Zo konden we de nummers ook al op de steiger bevestigen. Thierry haalde

zijn hogedrukreiniger uit zijn wagen om de steiger toch een laatste poetsbeurt te geven,

zodat er alles piekfijn uit zag voor de bezoekende ploegen. Alhoewel Thierry verschillen-

de malen laten vallen heeft wanneer het tijd was om eens iets te drinken om het dan te

zeggen. Na afloop werd uiteraard er nog eentje op gedronken en dat terwijl Honoré de

papier aan het doornemen was om de dag nadien de wedstrijd te becommentariëren.

Langs deze weg wil ik ook nog eens de medewerkers bedanken voor hun gedreven inzet

en ook Stein voor zijn deskundige mening.



33 ste ijsberenfestival.

Ondertussen waren we dan zondag geworden en om half negen arriveerde iedereen aan

de Olympos voor wat de beproeving moest zijn en vooral ook de kers op de taart van

het seizoen. Alle borden werden opgehangen aan het secretariaat en de kleedkamers,

François was ondertussen ook de drankenstand aan het inrichten voor de verkoop en Eric

was bezig de parking aan het afspannen om plaats vrij te houden voor Brandweer en

hulpdiensten. Peter was ondertussen het secretariaat aan het inrichten voor de clubs,

kamprechter en andere officials te begroeten.  Iets voor half tien kwam onze kamprech-

ter al aan en kwamen tevens de eerste bezoekers van de andere clubs aan, Honoré had

al meteen voor de nodige ambiance muziek verzorgd door zijn installatie. Tot hier toe

was alles vlekkeloos verlopen. We mochten deze editie ook rekenen op externe hulp aan-

gezien ons leden bestand nog niet te groot is. Dan was er de controle van de clubs over

het wedstrijd programma en tot hier toe verliep ook alles vlekkeloos en om 10u15 gin-

gen de enkele demonstratiezwemmers van start en dit jaar waren er dat niet veel en om

10u 30 werd door Henri het startschot gegeven voor de wedstrijd. En het werd een

dolle boel, iedereen had pret ook de bezoekers van het zwembad keken met grote ogen

aan hoe de ijsberen het koude water toch trotseerden. We mochten weer rekenen op

heel wat persbelangstelling en jawel maandag zijn er heel wat artikels verschenen over

DYB in de kranten en op sommige websites. De aflossingen waren gedaan en iedereen

was het er mee eens de wedstrijd is bijzonder vlekkeloos verlopen. Dan stond ons nog

een zware taak te wachten … we mochten namelijk maar van 11u45 in de feestzaal

omwille dat het toneel nog aan het repeteren was en om 13u was de prijsuitreiking voor-

zien. De zaal moest dan nog volledig gezet worden en daar zijn we ook in geslaagd, toen

de eerste bezoeker arriveerde was alles klaar, juist was de doos met de trofeeën vermist

waar niet iedereen gelukkig met was (voila Ronald ik heb het vermeld) maar werd algauw

door Patrick terug gevonden en ziezo de prijsuitreiking kon doorgaan. Het werd een dolle

boel en ondertussen begon ook mijn maag te knorren, dus een Vitesse hoger schakelen

en verder doen. Het chaotische verloop van de prijsuitreiking werd snel goed gemaakt

door traiteur Saerens en je kon een muis horen lopen. Er werd bijzonder gul omgespron-

gen met de zware bieren, vooral door onze vrienden uit Theux die steeds kussen moes-

ten krijgen tijdens de prijsuitreiking van de voorzitter en de secretaris van DYB, tot soms

ongenoegen van François, maar het eindresultaat mag er zijn, de opdracht is geslaagd,

onze wedstrijd was een groot succes dank zij een

goed team dat goed kon samenwerken die dag en

we kregen zelfs gelukwensen voor onze perfecte

georganiseerde wedstrijd van de vrienden van Huy

en daar doen we het voor.



Nog enkele sfeerbeelden



Lenka en Aissa en de vissen in het water.

Op een donkere dinsdagavond gingen uiteindelijk de lichten aan. De dames hadden einde-

lijk hun bikini aan en kwamen richting steiger. Toen Aissa en Lenka de steiger betreden

zagen ze vissen in het water en al gauw werd de keuze gemaakt om niet in het water te

gaan. Toen Katrien, zo wijs als ze is, een deftige uitleg gaf was het toch al gauw verge-

ten. Maar niemand had rekening gehouden met de sluwte van de twee jonge dames.

Aissa ging na een redelijk debat toch weer als eerste in het water en al snel als ze is (en

dan bedoel ik het niet in de West Vlaamse betekenis) riep Lenka dat er een vis aankwam

en al snel ging Aissa uit het water en veel sneller dan dat ze in het water gegaan was.

Dan was het de beurt aan Lenka, terwijl Simon weer eerst zijn ondertussen fameuze

aaahhh moeten demonteren had, ging Lenka op een drafje in het water en onder het

motto poets wederom poets mocht ze toch nog iets verwachten. Lenka was nog maar

goed in het water toen ik riep, een vis achter je. De nodige gil werd geslaakt en inder-

daad Lenka stond terug op de steiger met een kloppend hart, tot groot jolijt van de

andere ijsberen. Waarschijnlijk bezinnen nu deze twee jonge dames zich op wraak in de

toekomst.

Welkom aan de nieuwe leden in de club en de leden die hun weg

hebben terug gevonden.

Dit mogen we natuurlijk niet vergeten, onze nieuwe leden welkom te heten in de club

zoals een goed club blaadje betaamd. Eerst hadden we onze blonde heldin Els Beirens die

toch eens wou weten waar manlief toch het altijd over had, namelijk het ijsberen en in

het begin van dit seizoen kwam Els mee en al gauw werd ze direct lid, joepie het eerste

nieuwe lid in de club. Dan  gingen weken en maanden voorbij en toen kwamen Simon

Rasschaert en Katrien Van Den Bossche op het toneel. Ze gingen toch eerst even probe-

ren maar de week nadien waren ze wel effectief lid van onze club. Alweer twee nieuwe

leden bij in onze club die als maar groeide.

De volgende leden vonden vooral de weg terug naar de Dendermondse IJsberen, toch

een feit dat het goed is geweest, we mochten Niels, Jiri en Bianca terug welkom heten

en we hopen met de club nog een mooie toekomst te schrijven.



De overtocht van de Maas.

Iedereen weet het de ijsberenkalender traditioneel afsluit met de overtocht van de Maas

georganiseerd door Huy en enkele restanten van de toenmalige club. Het is eigenlijk het

laatste weerzien met de andere clubs dit seizoen en wordt er soms op het afgelopen sei-

zoen terug geblikt. Nu gaan enkel de twee dapperste van de club op visite in Huy, name-

lijk Ik en Thierry. Ik ben eens benieuwd welke prestatie Thierry nu zal neer zetten en als

je de rest van het afgelopen seizoen bekijkt zal het weer de moeite zijn. Eén ding is

alvast zeker Thierry is en een hele poos aan het oefenen met Marc van Huy. Het was

trouwens deze toffe man die ons bedankt heeft voor een perfecte wedstrijd, dus dan

moeten we zeker eens op visite gaan ook en ik hoop dat we elkaar nog veel mogen ont-

moeten in de volgende seizoenen. Er zijn weer geruchten om volgend jaar van Theux en

Huy weer een weekendje te maken. Weer een feit om naar uit te kijken.



Doop en eindfeest van het seizoen van DYB.

We zijn alweer bijna aan het einde van het seizoen, een seizoen dat zwaar is geweest,

maar vooral heel leuk. We zijn alleszins blij dat we het zonder kleer scheuren hebben

overleefd en dat vooral de club nog bestaat en als het van dit bestuur afhangt zal dit

nog lang duren. Er is een bijzondere goeie verstandhouding binnen het bestuur en de

club. Er wordt alleen nog plezier gemaakt en vooral met soms kleine besprekingen na het

zwemmen, wordt de club op die manier nog goed bestuurd ook. Maar aan alle mooie lied-

jes komt natuurlijk een eind en traditioneel sluiten we het seizoen af met de doop van de

nieuwe  leden. Dit is vervroegd om geen heibel weer te krijgen met de vissers naar 26

maart. De dag ziet er als volgt uit, om 17 uur begint de doop op onze steiger aan de

Olympos en gaan alle nieuwelingen de verbintenis aan om ijsbeer te worden, en wie het

in het verleden al heeft meegemaakt weet dat dit soms hilarische taferelen teweeg

brengt. Rond 19 uur zakken we af naar Feestzaal het Spiegelpaleis in Zele

(Dendermondebaan 26 te Zele). We hebben gekozen voor een feestzaal omdat we met

een kleine leden kring zijn en dat we dan na een vreugdevol seizoen ook eens voluit kun-

nen ontspannen. Traditioneel zal de projectie ook plaats vinden met leuke foto momen-

ten van het afgelopen seizoen en wie dit in het verleden heeft meegemaakt zal dit

beamen dat het soms hilarische taferelen kan opleveren. Kortom het wordt een avond

van genieten en gezellig samen zijn en vooral zonder werk, we kiezen voor eenmaal om

ook eens optimaal te genieten en na te praten over het afgelopen seizoen en niet te

vergeten, dit is een sponsor van onze club, dus de keuze was al snel gemaakt. 



U zal ongetwijfeld nog een uitnodiging in de mailbox krijgen met het menu en de prijs, al

gaan we dit democratisch houden. Dus we hopen zoveel mogelijk bekende gezichten te

zien op deze laatste dag van het seizoen.

Wandelen en ijsberen.

Zwemmen en wandelen zijn gezond voor lijf en leden. En ge krijgt er reuze honger en

dorst van!

De Dendermondse ijsberen, kortweg DYB, organiseren op ZATERDAG 19 maart een mix

van beide sporten. Een stevige natuurwandeling gevolgd door een flinke duik in het frisse

water van de Oude Durme.

Waar? Aan de Oude Durme, Taverne/restaurant De Watermolen, Waterstraat 26 te 

Hamme.

Wanneer? Op zaterdag 19 maart. Start wandeling om 14.00 uur

De wandeling is gratis en iedereen mag deelnemen. Afstand ongeveer 5km. Liefst met

stevige stapschoenen.

Tijdens de wandeling wordt er een gratis kruidenjenevertje aangeboden aan de deelne-

mers.

De voorzitter van DYB, François, is de gids van dienst.

Na de wandeling gelegenheid tot "ijsberen". Rond 16.30 uur kunnen liefhebbers, samen

met leden van DYB, genieten van een lenteduik in de Oude Durme. 

Natuurlijk is er voor zwemmers, en supporters, nog een extra jenevertje in voorraad.

Koukleumers kunnen van in de veranda, met mooi uitzicht over het water, en onder het

genot van een drankje, de zwemmers gadeslaan.



Rond 17.30 verzamelen de hongerlijders in taverne De Bierhoeve, Kaaldries 162, in de

onmiddellijke omgeving van de Oude Durme. Dirk en Martine vergasten er ons op zelfge-

maakte paardenworsten en varkensribbetjes.

Wie wil deelnemen aan het etentje moet wel inschrijven bij François.

francois.van.den.broeck1@telenet.be of 0475/58 99 89. Liefst voor 14 maart.

- paardenworst in provençaalse saus met pelle pattatten en/of brood 

- varkensribbetjes met pelle pattatten en/of brood en groentengarnituur 

Alles a volonté!!

En als baas Dirk zegt "a volonté" meent hij zijn stuk.

Kostprijs van de schotels: 13 EURO.

Iedereen is welkom.

Met natuurvriendelijke ijsberengroeten.

François Van den Broeck

De Paas duik.

24 april Paasduik is het weer tijd voor onze traditionele Paasduik aan het donkmeer in

Berlare. Bij het polsen voor deelnemers hebben we toch veel positieve reacties gekregen.

Vooral zou het kunnen gebeuren dat er veel deelnemers aanwezig zullen zijn van Boom.

Onze bezoekers die ook reeds verschillende malen aanwezig geweest zijn gaan kijken of

ze ook niet kunnen aanwezig zijn. Misschien dit jaar optie op pannenkoeken achteraf of

weer een gezellig samenzijn in café De Kalvaar op de donklaan om samen nog eens na te

kunnen genieten van onze duik. Het zal alleszins plezant worden.

Gezellig zwemfeest aan de visput in Hamme.

Francois plant nog een gezellig samenzijn aan de visput in Hamme, dat gaat dan gepaard

met een gezellige duik in het water en daarna een feestje bouwen met de nodige ver-

napperingen en BBQ. De data zal nog wel meegedeeld worden, maar dit zal dicht tegen

mei liggen of in mei, alles hangt natuurlijk ook af of François het kan in plannen in zijn

agenda. U wordt zeker nog op de hoogte gehouden.



Wist je dat …

…Peter ondertussen zijn zwembroek heeft terug gevonden…

…Glenn toch nog graag ijsbeer is en graag het koude water trotseert…

…Dat Eric trots is op de smiley op zijn badjas…

…Dat Ronald ter plaatse achteruit kan zwemmen…

… Een foto nemen wondere kan doen op de steiger…

…Dat Thierry zijn eigen een hangbuikzwijn noemt…

…Eric geïnteresseerd is in de Chinese taal…

…Lenka heeft het waterijsberen uitgevonden…

Slotwoord

Voila  daarmee heb ik deze 30 ste editie van het dybke volgeschreven met allerlei wee-

tjes en belangrijke informatie aangaande onze club. Het leuke is de positieve reacties die

ik mocht ontvangen na de vorige editie. Weer een traditie die in ere is hersteld.Bij dit

dybke heb ik ook hulp gehad van François en Thierry die enkele artikels voor hun reke-

ning namen en in de editie 29 heb ik hulp gekregen van ons lieve Els en Eric, dat mag

ook eens gezegd worden. Allé tot dybke 31 en vergeet niet jullie zien mij niet maar ik

zie jullie wel.

Ondertussen dank ik u voor uuuwwwwaaaaandacht.



Kettingbotsing met: Niels De Bilde
Sinds kort is er 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: Niels

Voornaam: De Bilde

Roepnaam: den beustel natuurlijk of... schelleeeeeuh

Geboortedatum:  17:05:1989

Woonplaats: Dendermonde schoonste stad van België natuurlijk

Hobby’s: ijsberen fietsen en een pintje pakken

Lievelingseten: paardeworsten met frieten

Haarkleur: blond bruin haar

Kleurogen: blauw

Lengte: 1.73

Schoenmaat: 43

Geslacht:  mannelijk

Lievelingsdier: vos

Geluksgetal: 5

Lievelingskleur: rood

Mooiste land: Griekenland Rhodos

Ik ben een beetje verliefd op......: ik ben heel verliefd op mijn Charinake

Ergste nachtmerrie:  dat de brouwerijen staken

Mijn dagelijkse soap: the simpsons

Leukste geschenk: mijn kleine broer Jarneke..is het leukste geschenk

Lijfspreuk: jep pep pep of yeeeeeeee

Ik ben jaloers op: ......... 

Mijn idool is: mijn brother Jorn

Favoriete groep: geen

Lievelingsdrank: jupiler.blonde leffe.rode wodka.fanta.ice tea

Beste film: nightmare on elmstreet

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? goh er zijn er velen...maar zwarte piet zijn is het

beste moment van bij de ijsberen

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen?jan en alleman 

En de volgende is: François Van Den Broeck
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