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Voorwoord

Voila we zijn alweer toegekomen aan een nieuwe editie van het dybke. Het seizoen zit er

sinds geruime tijd op en iedereen kan het zeggen het is weer goed geweest. Alles is

prachtig afgesloten en er zijn weer nieuwe contacten gelegd voor

de toekomst van de club. We hebben enkele mooie vooruitzichten

en vooral gaan we het volgend seizoen een paar nieuwe projecten

opzetten. Ook zal er getracht worden om voor elke activiteit een

affiche te maken. Toch wel raar het seizoen is nog maar pas voor-

bij en we moeten al denken aan het volgende, maar dat zal moge-

lijks nog spetterend zijn omdat er toch al enkele laten verstaan

hebben dat ze zeker onze club zullen versterken. Nu ga ik u laten

lezen want soms is het weer hilarisch geweest.

Regards

Peter

Woordje van de voorzitter.

Beste mensen, leden, toekomstige leden en sympathisanten.

Ik krijg een steeds beter gevoel bij het schrijven van mijn kleine bijdra-

ge aan het DYBke. Toen we het voorbije seizoen aanvingen had ik,

zoals vorige keer al gezegd, mijn oprechte twijfels over ons avontuur.

Maar in deze derde bijdrage kijk ik zelfs met een zekere en gewettigde

fierheid terug op de laatste maanden van het ijsberenseizoen. De sfeer

blijft op en top gezond. De activiteiten zijn voltreffers. En de plannen voor volgend sei-

zoen krijgen al vorm. Binnenkort gaan enkele bestuursleden praten met Koen

Mettepenningen, schepen voor toerisme van Hamme, met personeelsleden van de toeris-

tische dienst van Hamme en met het bestuur van de Wuitensfeesten, of het Hamse car-

naval. Doel is om samen in 2012 een grote carnavalsduik in Hamme te organiseren. Maar

later meer hierover.

De stad Dendermonde is ons blijkbaar ook goed genegen. Zij beschouwen de

Dendermondse IJsberen als een mooi uithangbordje voor de stad. Mede hierdoor, en

natuurlijk ook om van het gezaag van de vissers verlost te zijn, heeft de stad ons een

spiksplinternieuwe waterpomp beloofd. Dus vanaf volgend seizoen is het gedaan met ijs

open te kappen. De zwemmende leden hoeven niet meer een kwartier op voorhand aan-

wezig te zijn op de steiger om in het zweet hun aanschijns een stukje water vrij te

maken.



Zoals iedereen al weet zijn de stedelijke subsidies voor onze nieuwe steiger goedge-

keurd. De firma Quintelier zal er in oktober aan beginnen. Dit in tegenstelling met eerde-

re afspraken om de werken reeds in de zomer uit te voeren. We hebben in samenspraak

met de vissers voor deze optie gekozen. Die mannen denken dat ze door al dat gehamer

en geklop geen vis meer zullen vangen. Geen nood, het komt wel in orde.

Ik nodig jullie bij deze ook allemaal uit om op een ontspannen manier en in een andere

omgeving, namelijk op mijn visput in Moerzeke, eens nader kennis te maken. Ook familie

en vrienden zijn van harte welkom op onze Barbecue op zondag 12 juni. Zwemmers

brengen hun badpak mee en vissers brengen hun visgerief mee. Badeendjes, zeesokken,

luchtmatrassen, binnenbanden, plastieken krokodillen, varkensblazen, allemaal toegela-

ten. Plastieken opblaaspoppen verboden. Concrete afspraken vindt ge elders  in dit

DYBke.

Tot ziens.

François

Katrien de strenge juf.

Iedereen weet dat Katrien een schooljuf is en zo stond

ze eens te vertellen aan de kassa van de Olympos dat

ze soms een zeer strenge juf is. Op een training dag

blijven onze twee jonge meiden achter in de kleedka-

mers en dit kan soms toch een tijdje duren, waarschijn-

lijk zijn ze dan nog aan het navertellen over de voorbije

schooldag. Katrien ging als strenge juf de twee meiden

halen voor de training terwijl iedereen vol verwachting

stond te wachten in de inkomhal.  Op de steiger toege-

komen hadden beide dames weer voldoende tijd. Simon

en Katrien hadden voor de gelegenheid Rik als supporter

meegenomen die zich op de steiger ontpopte als moti-

vator. Zo zagen we Aïssa van de ene trap ,naar de

andere zwemmen, terwijl Lenka nog steeds aan het twijfelen was. Algauw werden de

namen icetea en cola geroepen op de steiger en niemand wist echt waarom. Simon was

nog steeds de dames aan het aanmoedigen in het water, en dat is een hele prestatie …

zwom Aïssa een tweede lengte in het water, terwijl Lenka toch afhaakte en zicht vol-

deed aan een ijsberen plons aan de trap.



Vreemde taferelen.

Je kan soms als ijsbeer vreemde taferelen tegenkomen. Stel nu geen ijsberen training …

geen training dag … en dan verwacht je totaal geen ijsbeer buiten Dendermonde na half

10, maar dit gebeurt wel in de realiteit. Op een onbewaakte vrijdagavond kwam ik een lid

tegen (waarvan ik de naam u niet ga noemen omwille van de schending van de priva-

cy en ook omdat het geen training dag was). Hij verwarde me gewoon met de voorzitter

zelfs van naam. Ik denk niet dat François er een probleem van gemaakt had, maar ik ben

er zeker van hij had het zeker gevoeld.

Leden volgen de kettingbotsing op.

Soms kan je denken dat het dybke papierverspilling is en dat het toch niet gelezen wordt

en dat het helemaal niet nodig is om nog nieuwe nummers te laten verschijnen. Maar nu

is het uit gekomen dat niks minder waar is en dat het dybke voor sommige een waar col-

lectorsitem is. Sommige ijsberen bewaren het dybke zorgvuldig en lezen het dan ook

meermaals en kunnen soms nog uit het dybke citeren. En dan heb je leden zoals Els die

dan zaken noteren die belangrijk zijn die in het dybke verschenen zijn. Zo ging mijn ver-

jaardag niet onopgemerkt voorbij en kwam er zelfs een mooie kaart met veel lieve woor-

den aan te pas. Dit werd opgemerkt door de rubriek de kettingbotsing, zo zie je maar

iets dat jaren geleden werd gelanceerd, toch zijn vruchten afwerpt en op die manier

iedereen binnen DYB elkaar goed leert kennen.

François doet soms rare dingen.

Als François wandelingen geeft voor kleuterleidsters dan kan hij soms raar uit de hoek

komen. Ineens begint hij dan Eddy het

konijn te spelen om de zaak zo interactiever

te maken. Normaal kom je zulke zaken nooit

te weten, maar als je eens blijft hangen dan

hoor je zulke verhalen boven komen en dat

is natuurlijk weer interessant om het te ver-

melden in ons boekje.



Een mens kan soms wat horen.

Een mens kan soms wat horen in de kantine na het ijsberen. Je kan het je voorstellen,

lekker buiten gezwommen, nadien een quicke douche en dan een ferme pint en welke

verhalen dat je dan soms hoort, je houd het niet voor mogelijk. Zo zaten we weer gezel-

lig bij elkaar en was het gespreksonderwerp de namen die extra gegeven worden. Zo

begon Honoré over hoe de miliciens hem in het leger Blieksen noemde en dat de hele

kazerne hem zo kende en bij Renault in Vilvoorde noemde de collega’s hem Dre van ’t

onderhoud en zo hebben nu sommige ijsberen ook hun spontane bijnaam in de club zoals

Elsken op het werk in Gent … wordt nu ook zo genoemd in Dendermonde.

Wandelen en ijsberen.

Wat eigenlijk zou moeten doorgaan als een groot evenement werd een bescheiden eve-

nement, met de optie er volgend seizoen een groot van te maken. Maar het was zeker

de moeite waard om dit alles een meegemaakt te hebben. François is al jaren natuurgids

en iedereen bij DYB weet dat hij bijzonder groene vingers heeft. Nu lagen reeds verschil-

lende locaties vast voor het omkleden en iets te kunnen eten achteraf, daarmee richtte

François het wandelen en ijsberen in. De uitnodiging werd verstuurd naar alle leden van

de club en sympathisanten, maar eigenlijk kwam er maar weinig reactie op. Deze uitnodi-

ging werd ook naar naburige clubs gestuurd en Boom is er massaal op afgekomen ook

Simon was van de partij. Op de uitnodiging had François nochtans gezegd om een paar

stevige schoenen te dragen , maar niet iedereen heeft hem er aan gehouden, nu weet ik

waarom ze dat bedoelen. In de natuur zijn niet alle padjes verhard en kan je soms eens

goed in de modder zakken, maar dat kan geen kwaad natuurlijk. Er waren nog deelne-

mers die wel geen ijsbeer waren maar toch veel wandelden in de natuur. François gidste

ons langs De Oude Durme in Hamme en het was bijzonder leerrijk. François gaf de nodige

uitleg over de fauna en flora in en ronde De Oude Durme, tot François zijn zelf gemaakte

jenever boven haalde en de nodige uitleg gaf hoe men deze jenever zelf kon maken van

de bessen en dergelijke dat men  kan terug vinden in de natuur. Dan kwam het leukste

moment, we mochten met zijn allen proeven en sommige …  euh ik gingen spontaan op

een andere plaats staan in de rij en dan nog wat wandelen en dan nog wat proeven het

was echt een leuke dag en de mensen van Boom hadden geen spijt dat ze gekomen

waren. Dan kwam de hoofdbrok van de namiddag, het ijsberen. De ijsberen die gekomen

waren voor te zwemmen gingen zich spontaan omkleden en gingen in het water en ze

genoten van hun zwembeurt. De ijsberen van Boom bleven al veel langer in het water

dan die van Dendermonde, maar al gauw had men ondervonden dat de loopbrug naar het

water redelijk glad was. Simon kon zich nog net op tijd recht houden voor het oog van

de fotograaf, maar Ronald was later gekomen en ging pardoes onderuit. Dan nog een

vrolijk moment, onze voorzitter had het bord verboden te zwemmen gezien en moest zo

spontaan op de foto. Daarna gingen we nog lekker eten in de bierhoeve en hebben we

de dag bijzonder goed afgesloten.



Nog enkele sfeerbeelden



Doop van de nieuwe ijsberen.

Ondertussen was het einde van het seizoen in zicht gekomen en dat vieren traditioneel

met de doop van de nieuwe ijsberen. En we hadden geluk dit seizoen hebben zich drie

nieuwe leden aangemeld, Simon, Els en Katrien. In de weken voor de doop hadden Simon

en Katrien al nieuwsgierig gevraagd wat de doop inhield, maar iedereen zweeg. Laat ze

nog maar wat zweten was iedereen zijn reactie. Dan was het moment aangebroken op

26 maart om 5 uur ging de doop doorgaan en algauw doken de eerste problemen op.

Ons Els kon niet komen omdat ze aan het verhuizen waren en door een paar tegenslagen

tijdens de verhuis konden ze niet meer in Dendermonde geraken. Simon en Katrien waren

wel op tijd, er waren nog enkele leden en peter Honoré was ook al op post, maar meter

Magda bleef op zich wachten. Na een telefoontje was alles duidelijk, Magda was het

namelijk vergeten. De pers was ook op post en bleven toch een beetje ongedurig wach-

ten. Uiteindelijk kwam Magda toe in Dendermonde en kon de doop van start gaan. Even

kijken naar het waterpeil dat door werken aan een gebouw flink gedaald was. Geen pro-

bleem dan duwen we niet zo hard (tijdens de doop krijgen de dopelingen een klein duw-

tje richting water) maar de doop kon toch doorgaan. Het was leuk en toen ze uit het

water kwamen werden ze nog getrakteerd op een beetje bloem tot grote hilariteit van

de pers. Dan gauw douchen omkleden en blijven hangen bij Jake en Julia in de Olympos

en zelfs de Akademie werd aangedaan, dit is trouwens ook een sponsor van onze wed-

strijd en dan richting Zele waar het eindfeest ging plaats vinden.



Het eindfeest van seizoen 2010-2011.

Door al dat blijven hangen waren we naar de late kant op het eindfeest. Er zaten al

enkele ongeduldig te wachten aan de toog bij Leon. Maar alles werd toch snel rechtge-

trokken. En de eerste drank kwam en meteen volgende er ook hapjes en dit jaar hadden

we er voor gekozen dat we niks moesten doen, alles werd voor ons gedaan. En er werd

een beetje geaarzeld maar al snel stond iedereen aan te schuiven aan het buffet. En

iedereen was het eens het smaakte enorm en de bediening liep ook vlot. Dan was het

tijd voor de jaarlijkse projectie en na een kleine verbouwing in de zaal werd de draak

gestoken met iedereen. Het was weer leuk geloof me en sommige leden waaronder ook

onze voorzitter schrok er even van waar sommige foto’s genomen werden. Iedereen was

weer gewaarschuwd voor het volgende seizoen en dan volgde het klassement van het

seizoen en aangezien we met niet veel leden zijn was het al snel gedaan maar iedereen

viel in de prijzen en dat werd enorm gewaardeerd. En toen zijn we nog blijven hagen tot

een flink stuk in de avond. Waarschijnlijk kiezen we volgend jaar voor dezelfde formule,

maar voorlopig is dat een ver van ons bed show.

Klassement seizoen 2010-2011.

Dit jaar zijn er een paar wijzigingen gebeurd in het ijsberenland, zo moet je geen wed-

strijdvergunning meer hebben als je eens wilt mee zwemmen tijdens een wedstrijd, je

dient enkel aangesloten te zijn bij een ijsberenclub.

Zo kunnen we nu ook tijdsopnemers leveren en wordt er veel gevraagd tijdens een

bezoek aan een andere club om te fungeren als tijdsopnemer. Zo kunnen natuurlijk min-

der punten gesprokkeld worden terwijl je toch wilde zwemmen. Nu tijdens een bezoek

van een bezoekende club en als men daar een taak uitoefent krijgt men ook punten.

Zoals al onze medewerkers hebben ook punten gekregen, want we hadden ten eerste al

weinig volk en die waren dan nog allemaal aan het werk ook. Dus eerlijk duurt het langs

en krijgen extrapunten.

Hierbij volgt het klassement:

1 Thierry Smulders 192 

2 Peter Van Doorsselaer 121

3 Eric Du Bois 98

4 François Van Den Broeck 84

5 Els Beirens 69

6 Ronald Cool 24

7 Bianca Baeyens 24

8 Simon Rasschaert 20

9 Katrien Van Den Bossche 17

10 Lenka Van Der Snickt 13

11 Aissa Sens 10

12 Jiri De Maesschalck 1



De tekst die volgt bij het klassement.

Dit is wel op de avond niet voor gelezen maar omdat dit ook een traditie is, wil ik deze

bij het dybke voegen.

Op de 12de  plaats staat een jongeman die gezegd had dat hij

regelmatig ging komen, maar dat we niet veel gezien hebben. Juist

voor het betalen van het lidgeld en de laatste week is hij eens

komen zwemmen, de andere keren was hij steeds te laat. Jiri De

Maesschalck. 1 punt heeft hij dit seizoen behaald.

Op de 11de plaats staat dan weer een jonge verschijning. Ze heeft

bewezen dat ze met de nodige motivatie kan ijsberen van trap naar

trap. En ze heeft het bijzonder goed gedaan. Ze behaalde ook uit-

stekende resultaten op school, maar ze oefent steeds je geduld als

ze zich moet omkleden voor te ijsberen, ze neemt namelijk de nodi-

ge tijd met haar vriendin daarvoor en met 10 punten Aïssa Sens.

We zitten al in de top 10.

Op de 10de plaats vinden we een toekomstige advocaat en wie

deze jonge dame zal tegen krijgen zal het onderste uit de kan

moete halen geloof me, ze probeert steeds iedereen onder tafel te

spreken en steeds haar gelijk te halen, maar het lukt natuurlijk niet

altijd. Als je deze dame op de foto wilt, moet je beschikken over

een ultrasnel fototoestel. Met 13 punten Lenka Van der Snickt.

Op de 9de plaats vinden we onze eerste nieuwkomer van dit sei-

zoen, en nog de eerste vrouwelijke nieuwkomer. Ze arriveerde op

een donkere avond in de Olympos om eens te komen kennis maken

met het ijsberen. Ze ging er nog eens over denken om lid te wor-

den, maar ze wist het toch niet goed en de volgende training dag

stond Katrien daar met haar lidgeld, het was enorm bevallen.

Ondertussen is ook aan het licht gekomen dat ze soms een strenge

juf kan zijn ook. Met 13 punten Katrien Van Den Bossche

Op de 8ste plaats zou je kunnen zeggen met ik zijn met de ICIR,

namelijk ik cein in retard, weeral iemand van de NMBS die onze ijs-

berenrangen komen vervoegen is en tevens de wederhelft van ons

Katrien. Ook Simon ging er eens goed over nadenken of hij al of

niet lid zou worden, maar hij heeft de grote stap gezet en ik denk

dat hij zich heel goed thuis voelt bij DYB, althans gaat hij toch



graag mee op uitstap en zeker als er een jenever aan verbonden is. Met 17 punten

Simon Rasschaert.

Op de 7de plaats maakte een vrolijke verschijning terug haar

opwachting. Nu weten we dankzij de kranten dat ze graag iets doet

wat andere niet durven en nu is het hopen dat we haar nog eens

mogen verwachten in badpak op onze steiger. Tijdens de wedstrijd

hebben we ze de eerste keer gezien en we hebben het gezien aan

onze verkoop, we waren bijna uitverkocht. Met 20 punten Bianca

Baeyens.

Op de 6de plaats vinden we de man met de klompen, we hebben

hem dit seizoen ook niet teveel gezien maar deze jongen heeft hem

enorm geamuseerd. De klompen in de kleuren van DYB is wel prach-

tig natuurlijk en meer moet dat dus niet zijn. Zijn dochter in onder-

tussen ook al een flinke dame geworden en Ronald zal de geschie-

denis ingaan als de leraar die honden leert zwemmen. Met 24 pun-

ten Ronald Cool.

Dan zijn we toegekomen aan de top 5.

Op de 5de plaats vinden we weer een nieuwkomer van dit seizoen.

Ze was de eerste vrouwelijke nieuwkomer als van met de algemene

vergadering. Ze is ook de wederhelft van een ander lid en dat heeft

misschien de motivatie wat aangescherpt. Ze is trouwens ook de

moeder van het geheime wapen van DYB en we hebben Els soms in

vreemde verschijningen zien arriveren op de steiger. Met 69 punten

Els Beirens.

Op de 4de plaats vinden we de big chief van DYB. Sinds dit seizoen

is hij tevens ook de voorzitter van onze club, maar toch blijft het

een natuurmens, alhoewel hij niet graag hoort dat hij ne groene is.

Dit seizoen heeft François wandelen en ijsberen ingericht dat met

succes verlopen is en waar iedereen van genoten heeft, vooral zijn

kleinzoon is zijn kleine god en dat steekt hij niet onder stoelen of

banken. Zijn vrouw zal ook een afspraak moeten maken als ze

François nog eens voor haarzelf wilt hebben. Met 84 punten

François Van Den Broeck.



Op de 3de plaats vinden we een kersvers bestuurslid, sinds dit sei-

zoen maakt hij deel uit van het bestuur van DYB en heeft zich ook

bijzonder hard ingespannen voor de club. Zo heeft Eric kunnen ver-

sieren om de helft van het materiaal dat we gebruikt hebben voor

onze wedstrijd, hij er voor gezorgd heeft. In Theux hebben ze Eric

gebombardeerd als tijdsopnemer en in Brugge heeft hij zijn eerste

wedstrijd meegezwommen. Zijn badjas met de smiley zal nog eeuwig

meegaan als het van hem afhangt. Met 98 punten Eric Du Bois.

Op de 2de plaats is het eigenlijk de terugkeer van bekenden dit seizoen. François haalde

Peter terug om weer de functie op te nemen als secretaris van DYB.

DYB heeft dit seizoen weer kunnen genieten van persbelangstelling,

hetgeen een beetje zoek geraakt is. Ook de wedstrijd kwam weer en

DYB haalde hoge toppen dit seizoen. In Brugge hebben ze Peter als

kamprechter zelfs aangesteld wat voor iedereen weer een verassing

was en op andere wedstrijden was hij tijdopnemer en zelfs foto-

graaf, want er worden nog veel foto’s op de steiger gemaakt, het

geen niet gezond is voor zijn harde schijf van de computer, die protesteert meestal door

te zeggen dat de schijf bijna vol is. Met 121 punten Peter Van Doorsselaer.

En op de 1ste plaats vinden we iemand die iedereen met verstom-

ming heeft doen staan dit seizoen, hij zwom de eerste en tweede

plaatsen alsof het een lust was. Hij liet ook vele goeie zwemmers

achter zich. Hij was ook garant voor de herstart van DYB,  hij was

de grondlegger van de eerste vergadering. Met 192 punten Thierry

Smulders.

De Paasduik.

Dit jaar was het trouwens onze 29ste editie van de Paasduik. Onze peter Honoré heeft

dit achteraf nog opgezocht in de bijbel. Trouwens de nieuwe leden staan nog steeds ver-

steld dat ze de enorme bijbel zien, de eerste pagina dateert trouwens uit 1973 en alle

jaren komen er maar pagina’s bij. Dit jaar hadden we een heuse affiche gemaakt van de

Paasduik versiert met foto’s van twee jaar geleden.  De affiche was her en der terug te

vinden op diverse plaatsen en werd goed onthaald. De dag van de Paasduik kwam steeds

maar dichterbij en omdat niemand moet inschrijven is het steeds een gokken wie er alle-

maal aanwezig zal zijn. Er zijn steeds mensen die beloven van te komen mee zwemmen

en waarschijnlijk is dat om van mijn gezaag af te zijn, maar uiteindelijk zie je niemand

verschijnen. Toch hadden we dit jaar weer een enorm succes van zwemmers. We moch-

ten ongeveer 33 zwemmers begroeten, het zal niet veel schelen, maar we moeten in de

toekomst toch eens iemand moeten aanduiden om de zwemmers te tellen. Waar we

zeker mogen van zijn, dat we verschillende clubs mochten ontvangen; Boomse ijsberen;



SWEM en De Kikkertjes uit Ninove. Vincent van SWEM had zich zo gehaast om toch aan-

wezig te zijn op onze Paasduik, hij had in de voormiddag een binnen wedstrijd en wou

ons toch komen vergezellen. Toch een vriendelijke jongen die graag naar DYB komt. Juist

was er een min punt, Peter vond zijn Paaskostum niet meer en zou eerst niet zwemmen,

maar Joey die volgend jaar onze rangen bij DYB komt versterken zag dat niet zo zitten

en begon steeds te sms’en om dan toch maar mee te zwemmen. Ik heb er alleszins geen

spijt van gehad, het water was zalig. Er was ook een nieuwe tent aangekocht om die pijn

voor een en altijd kwijt te zijn, om ons om te kleden, maar zo’n bij een eerste opstelling

lukt dat toch niet altijd goed. Nog een geluk dat Eric aanwezig was en de nodige juiste

instructies gaf. Ze werd maar voor de helft opgezet, hetgeen eigenlijk voldoende was. De

ijsberen van Boom hadden een eenmans kleedkamer mee voor de dames en stond in een

mum van tijd op. Ondertussen was iedereen omgekleed en aangezien het warme weer

werd de opwarming overgeslagen en stond iedereen ongeduldig te wachten om in het

water te gaan. Ook de pers was aanwezig en ondertussen was Honoré de kijklustige aan

het vermaken. Dan bleven de bezoekers maar vragen wanneer ze nu eigenlijk  mochten

in het water gaan en het was geen 3 uur, maar iedereen ging pardoes in het water.

Glenn was ondertussen serieus foto’s aan het verzamelen en legde iedereen vast op de

gevoelige plaat … euh … kaart. Iedereen had het bijzonder naar zijn zin in het water,

sommige zijn tot 45 minuten in het water gebleven. Vincent heeft zelf een wedstrijd

gehouden met de boot van de eendenkooi op het Donkmeer. Dan werden er extra foto’s

gemaakt om volgend jaar op de affiche te zetten en die zijn bijzonder geslaagd met

dank aan onze interim fotograaf. De broer van Joey, Jamie zou ook graag in het water

gezwommen hebben en vroeg of het mocht. Aan mij, maar hij had geen zwembroek bij.

Ik zei voor het grappen spring maar met die broek er in die droogt toch wel met dit

mooie weer en hij heeft het dus ook gedaan. Na afloop en weerom naar goeie traditie

zijn we allen afgezakt naar De Kalvaar bij Annie en Willy op uitnodiging van onze meter

Magda. Op een mum van tijd zat het hele terras vol met ijsberen en sommige hebben

het nog lang uitgehouden en dan zijn er ook die het niet meer beseft hebben zoals

Thierry. Ook nog het vermelden waardig na afloop van de Paasduik werden we getrak-

teerd op een lekkere frisdrank en aangezien het weer was die zeker welkom.



Nog enkele sfeerbeelden



Het gesprek tussen de vissers en DYB.

Na jarenlange discussie en conflicten tussen moed en geduld en DYB, is er een gesprek

gekomen om alle plooien hopelijk eens glad te strijken. Na veel miserie was er toch een

datum waar iedereen kon aanwezig zijn. Het was zeker geen gemakkelijk gesprek, maar

ik zal u de verdere details besparen. Maar het positieve is dat we volgend seizoen een

pomp krijgen zodanig dat we in de winter tijdens het vriesweer geen ijs meer moeten

openkappen. Dit zal door de pomp opengehouden worden en waarschijnlijk zullen we dan

ook geen pomp meer moeten huren voor onze wedstrijd. En onze seizoenen zullen steen

vast op elkaar gaan lijken, we mogen steeds starten half september tot half maart. In de

maand september mag er dan enkel op dinsdag en donderdag gezwommen worden en

niet op zaterdag. De zaterdag trainingen zullen dan starten vanaf oktober. Voor het sei-

zoen 2011 – 2012 komt het erop neer dat we op dinsdag 27 september om 19.00 u en

zal eindigen op 10 maart om 17.00 u met de doop. De kalender ligt al zo goed als vast

juist moeten nog enkele datums vastgelegd worden zoals de carnavalsduik in Hamme en

de Kerstduik in Pollare dienen nog meegedeeld te worden.

De carnavalsduik in 2012.

Er zijn al heel wat mails heen en weer gegaan en beide partijen zien het toch heel goed

zitten. Voor DYB betekent als het een succes zou worden er weer een vaste activiteit

bijkomt. Nu is het enkel nog eens overleggen met DYB, toerisme Hamme en het

Wuitenskomitee om een geschikte datum te vinden. Dit zou wel kunnen betekenen aan-

gezien we zo vroeg stoppen in maart 2012, dat dit net buiten ons seizoen zou kunnen

vallen. We houden u zeker van de verdere besprekingen op de hoogte en hoe we het

verder gaan uitwerken. Maar het staat als een paal boven water, deze carnavalsduik zal

doorgaan in 2012.



De draad wordt terug opgepikt om te figureren.

Ooit hebben we met DYB gefigureerd in filmpjes die dan tijdens de eindejaar periode te

zien waren op één. Deze waren destijds te zien op één. Nu na een hele heisa van suppor-

ters in de tribune zitten met ontbloot bovenlijf tijdens een voetbalmatch was er een hele

heisa of het al of niet gezond was. Daarmee werd er door Man bijt hond een beroep

gedaan op ijsberen. Ook DYB werd gecontacteerd, maar spijtig genoeg kon zich niemand

vrijmaken om mee te werken aan de opnames en aangezien het een actualiteitenpro-

gramma is, zijn soms de opnames dringend. Nu onlangs kwam er een mail van Studio

100 voor mee te werken aan opnames van Megamindy. Ik dacht eerst dat het een grap

was, maar nee hoor het was echt. Ik heb dan ook iedereen die in mijn mailbestanden

staan opgetrommeld of ze geen interesse hadden om mee te werken. Zo zie je maar ze

blijven ons toch vragen om mee te werken aan televisieprogramma’s. 

Opening van het zomerseizoen later.

Dit seizoen gaat de opening van het zomerseizoen ook door, maar op een andere datum

en op een andere locatie. François stelt zijn visput ter beschikking om daar nog een

gezellig feestje te bouwen met de leden en sympathisanten van DYB. Deze activiteit

gaat door op zondag 12 juni, dat is de zondag van het pinksterweekend. We hopen op

een talrijke aanwezigheid en vooral op heel mooi weer, want François is steeds bezig

over een BBQ en dat zie ik eerlijk gezegd ook goed zitten. De nodige uitnodigingen zul-

len wel in de mailbox terecht komen.



Om de visput te vinden laten we nog even François aan het woord:

Peter.

Mijn visput ligt diep verscholen in het groen. Dus niet zo gemakkelijk te vinden. Op som-

mige GPS-systemen kunt ge LIPPENBROEKWEG intikken en komt ge perfect ter plaatse.

Ik zou voorstellen om ergens af te spreken. Bijvoorbeeld op het kerkplein van Moerzeke

aan de ingang van de kerk. Dan kunnen we samen naar de visput rijden. We kunnen dan

ook wat carpoolen want heel veel parking heb ik niet.

Wie eventueel later zou komen moet via de Bootdijk rijden en kan ook telefoneren voor

morele en praktische steun op 0475/58 99 89

Voor goeie speurneuzen geef ik ook nog een wegbeschrijving.

Van op  kerkplein van Moerzeke de Sint-Martens Ommeganckstraat nemen. (tussen de

befrafenisondernemer en twee café 's) Op het einde van deze straat rechts afslaan en

deze weg blijven volgen gedurende ongeveer 1 km. Dit is de Bootdijk. Rij voorbij rest.

Jachthof en het vroeger rest. Wilgenhof. Ongeveer 300 meter verder rechts afslaan,

"door" de dijk rijden, en volgen tot het eerste kleine kruispuntje. Hier links afslaan en

volgen tot het weggetje oploopt aan de dijk van het Lippenbroek. Voor deze dijk rechts

afslaan en de Lippenbroekweg volgen tot de visput.

Vissers en would-be vissers mogen hun vislijnen meebrengen om een visje of een paling

te verschalken. Bij gebrek aan voldoende vlees zwieren we die beesten ook op het vuur.

François



Het bouwen van een nieuwe steiger.

De steiger werd vroeger door het bestuur steeds gerenoveerd en opgelapt en dat heeft

altijd goed gewerkt, behalve de laatste keer dat waren geen renovatiewerken meer, het

waren eerder afbraak werken. Stukken leuning zijn verdwenen en de planken lagen te ver

uit elkaar. Dit kon niet meer gerenoveerd worden, dit moest volledig vernieuwd worden.

We hadden nog geluk een subsidieaanvraag uit 2009 wilden ze op de sportdienst nog

behandelen in 2010. Deze werd dan voorgelegd aan het stadsbestuur en zo is eigenlijk

alles aan het rollen gegaan. De rest heb je ongetwijfeld wel al gehoord.

Als de werken bezig zijn in oktober door de firma Quinetlier zwemmen we vanop de

tweede steiger, tot de steiger volledig klaar is.



De openwaterkalender.

De openwaterwedstrijden komen er terug aan en talrijke clubs richten dan ook een wed-

strijd in, ik geef u graag de kalender mee:

Open kalender 2011-04-29

Int. Inrichter Datum Uiterste in-datum Telt voor Afstanden 

X ROSC 25/06/2011 15/06/11 2 + 3 1500 

X STH 02/07/2011 22/06/11 2 + 3 + 4 1000 

X LZV 09/07/2011 29/06/11 1 + 2 + 3 5000 / 3000 / 1000 

X SWEM 16/07/2011 06/07/11 1 + 2 + 3 5000 / 3000 / 1500 

X RCCC 06/08/2011 26/07/11 1 + 2 + 3 + 4 5000 / 3000 /  

1000 

X ZGEEL 14/08/2011 04/08/11 1 + 2 + 3 5000 / 3000 / 1000 

X WZK 15/08/2011 05/08/11 2 + 3 1000 / 2000 

X CCM 20/08/2011 10/08/11 1 + 2 + 3 + 4 5000 / 3000 / 

1000 

X BZK 21/08/2011 11/08/11 1 + 3 5000 / 3000 

X VWZ 27/08/2011 17/08/11 5 10.000 

X VWZ 28/08/2011 18/08/11 1 + 2 + 3 5000 / 3000 / 2000 

/ 1000 

X BYK 03/09/2011 24/08/11 2 + 3 1000 

1. Belgisch Kampioenschap Lange Afstand 3000 / 5000 m.  

2. Belgisch Kampioenschap Korte Afstand 1000 / 1500 / 2000 m. 

3. Vlaamse Openwater Cup 

4. Waals Kampioenschap 

5. Belgisch Kampioenschap Marathon 10.000 m 

X Internationale wedstrijd 

Nog verdere info omtrent open water:

Badmutsen De kleuren

Vrije slag Dames : Rood

Schoolslag Dames : Blauw

Vrije slag Heren : Geel

Schoolslag Heren : Groen



Hoe een vast startnummer bekomen ?

Voor hen die vorig jaar een startnummer hadden en dit opnieuw wensen !

Zij vragen opnieuw hun nummer aan (zelfde nummer als in 2010), via het clubsecretari-

aat bij de verantwoordelijke van de badmutsen.

Voor een vlot verloop vermelden wat het startnummer in 2010 was.

Voor hen die vorig jaar een startnummer hadden en dit niet opnieuw wensen !

Zij laten hun nummer schrappen zodat dit vrijkomt voor een andere zwemmer.

Voor hen die vorig jaar geen nummer hadden doch een vast startnummer wensen!

Iedereen kan een vast startnummer aanvragen via zijn clubsecretariaat. Uiteraard vermel-

den in welke stijl men wenst deel te nemen.

De kosten,

Er zijn geen kosten verbonden aan een vaste muts. Men is wel verplicht om dit nummer

bij de inschrijving te vermelden, zo niet zal men moeten zwemmen met de muts u toe-

gekend door de inrichter.

Let Op : vaste nummers van de badmutsen aanvragen tot en met 30 juni van

het lopende jaar, nadien worden er geen vaste nummers meer toegekend.

Wanneer men de losse nummers afhaalt op een wedstrijd dient er een waarborg van € 5

/ muts

betaald te worden. De mutsen moeten die dag zelf droog worden terug binnengeleverd,

zo niet vervalt de waarborg.

Aangevraagde mutsen die eind juli nog niet zijn afgehaald worden aangerekend aan de

club en deze nummers worden terug vrij gegeven.

Wist je dat …

…Aïssa met de juiste motivatie een goeie zwemster is …

…De vissers ons soms bruine beren noemt …

…Dat François ook zijn geduld kan verliezen…

…Dat vele leden reeds uitkijken naar de volgende activiteit…



Slotwoord.

Voila daarmee zit deze 31ste dybke er weer op. Ik begin de indruk te krijgen dat de

leden niet zoveel meer zeggen tegen mij alhoewel ik niet weet hoe dat zou komen. Je

hebt het in deze editie kunnen lezen, in het nieuwe seizoen gaan heel wat verbeterings-

werken toegepast worden. We kunnen nochtans op heel veel steun rekenen links en

rechts. De grote lijnen van het nieuwe seizoen liggen al vast, nu is het enkel nog de fijne

punten uitwerken. Er zijn ook enkele nieuwe leden opkomst en ook nog een super kleine

ijsbeer, maar daar ga ongetwijfeld meer over lezen in één van de volgende edities van

het dybke.

Ondertussen dank ik u voor uuuwwwwaaaaandacht.





Kettingbotsing met: François Van Den Broeck

Sinds geruime tijd 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: Van den Broeck

Voornaam: François

Roepnaam: Cois, Swa, 

Geboortedatum:  30 maart 1951

Woonplaats: Hamme

Hobby’s: Lekker leven, natuur, wijn, ijsberen, lezen,

zeevissen.

Lievelingseten: Asperges op zijn Vlaams, chocolademousse.

Haarkleur: Bruin met veel grijstinten.

Kleurogen: Bruin. Soms s' morgens wat rooddoorlopen na een vergadering van DYB.

Lengte: 1.76, maar krimpend.

Schoenmaat: 42.5

Geslacht: Nog niet, hopelijk gebeurt dit niet.

Lievelingsdier: Fretjes. Ook nog mossels, oesters, garnalen, palingen, enz., maar dan om

op te eten.

Geluksgetal: 7. Bijvoorbeeld 7 trappisten, 7 glazen wijn, 7 druppels Calvados.

Lievelingskleur: Groen. Soms blond, soms vos, soms zwart of bruin.

Mooiste land: Vlaanderen, vermits België geen echt land is.

Ik ben een beetje verliefd op......: Claudia Schiffer, maar zij weet het nog niet

Ergste nachtmerrie:  met Thierry of met Peter in bed

Mijn dagelijkse soap: een kakske doen, gazetje lezen.

Leukste geschenk: goeie wijn. Zoen van Claudia.

Lijfspreuk: Het beste is maar net goed genoeg.

Ik ben jaloers op:  niemand. Toch wel een beetje op de vriend van Claudia.

Mijn idool is: Mijn kleinzoon.

Favoriete groep: Een groep zeehonden of bruinvissen, ook een groep ijsberen. (mogen

nog Dendermondse zijn)

Lievelingsdrank: Wijn, calvados, trappist.

Beste film: parachute sprongen van mijn kinderen, zelf gefilmd

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Uitkijken naar de formidabele start van volgend

seizoen.

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? Natuurlijk ons Elsje, bin-

nenkort mama van een tweede beerken.

En de volgende is: Thierry Smulders
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