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Voorwoord

Het vorige seizoen is reeds ruime tijd gedaan en de laatste doortochten vin-

den plaats in de Belgische waters, en daar komt weer een nieuw seizoen

piepen. Dus wordt het weer tijd om een nieuw Dybke uit

te brengen. Ook heb ik bepaalde artikels opgezocht die

te maken hebben met onze geliefde ijsberensport. Zijn

we nu echt zo gezond bezig of is dit een raadsel of een

verzindsel, je komt er meer over te weten in één van de

volgende bladzijden. Traditie getrouw is dit een Dybke

volop informatie voor het nieuwe seizoen. Onze wed-

strijd kalender hangt reeds enkele maanden uit in de

kast van Olympos, in de hoop dit weer nieuwe leden

opleverde. Trouwens met onze paasduik is het eerste kandidaat lid op de

proppen gekomen en met de zomer happening een tweede. Eens benieuwd

of we ze daad werkelijk ook zullen zien. Voor de rest is alles in gereedheid

gebracht. Ik ga u nu laten lezen en geef het woord aan onze voorzitter.

Regards

Peter

Voorwoord van de voorzitter.

Beste leden en toekomstige leden.

Zondag 3 juli! Het is pas 5 uur in de morgen. De zon komt

voorzichtig piepen over de huizenrij achter mijn tuin. Ik ben

dus wel vroeg wakker voor mijn doen. Daarnet lag ik in bed te

denken dat Peter me gisteren nog gevraagd had om “het woordje van de

voorzitter” door te mailen voor ons volgende DYBke. Nu zit ik al achter de

PC. Wel vreemd dat ik midden in de zomer al bezig ben met de ijsberen en

het komende ijsberenseizoen. Ook Peter is er al volop mee bezig.

Die dingen wijzen er op dat het bestuur niet stil zit, en dat wij ons al voor-

bereiden op een toffe en plezante winter. Ik hoop met gans mijn hart en al

mijn zintuigen dat we dit najaar terug enkele nieuwe leden mogen verwelko-

men. Langzaam bouwen aan een sterkere ijsberenclub heet zoiets. 



Wie dus jongens, meisjes, mannen of vrouwen, familie, kennissen, vrienden,

kent die niet bang zijn van water en kou, mensen die liefst een beetje kun-

nen zwemmen, mensen die houden van gezelligheid, die graag een jenever-

tje of een trappistje drinken, toffe positieve mensen, allez mensen zoals al

onze leden, gelieve deze eens mee te brengen naar  een van onze eerste

activiteiten van volgende winter. 

Geniet ondertussen nog van de vakantie en de zomer. Spaar alvast enkele

euro ’s om op tijd het lidgeld van DYB te betalen.

Tot weerziens op dinsdag 27 september aan onze steiger. We zetten alvast

een hapje en drankje klaar.

François

Zomerhappening van DYB.

De zomer happening (het vroegere opening van het zomerseizoen) ging dit

jaar in extremis veel later door dan gewoonlijk, namelijk op 12 juni aan de

visput van François. Het weer was die periode heel wisselvallig, maar de

zondag was het goed weer. Als een goede huisvader zat François op zijn

gasten te wachten en met deze activiteit weet je niet hoeveel aanwezigen

er zullen zijn. Toch waren er 2 kandidaat nieuwe leden bij, die we zeker vol-

gend seizoen zullen terug zien en François zal het geweten hebben. 1 van

hen is Joey, en die heeft het bijna altijd gedaan. Zo heeft Joey bijna de vol-

ledige namiddag rond de vijver gelopen en het begin was ook niet mis toen

hij plots in de vijver terecht kwam met kleren en al zijn hebben. Zelfs onze

voorzitter, die zijn naam niet kon onthouden, noemde hem steeds “kleinen”.

Er is ook een hutje rond de vijver naar hem genoemd, namelijk “Joeys

place”. De jeugd heeft voornamelijk de kroon gespannen met de animatie

van alle aanwezigen en iedereen zag dat het goed was. Er waren niet veel

aanwezigen, maar het plezier was enorm en vooral we hebben lekker gebar-

becued en af en toe iets gedronken ook. Juist onze jeugdigen waren iets

vergeten meenemen voor te eten, maar dat was geen probleem, er was

meer dan genoeg en niemand heeft honger gehad. Ook hadden we een kei

in BBQ, Vincent bakte het vlees naar behoren. Thierry liep op krukken

omwille van een gebroken voet en Simon zijn stem was zoek geraakt op



Pinkpop, die was juist terug. Toen Simon de wijn van Thierry proefde, begon

hij spontaan Louis Pasteur te citeren, iedereen keek eerst een beetje

vreemd op, maar al snel was het duidelijk de dat worden achteraan op de

fles stonden, terwijl Katrien een vergeet me nietje aan het bewonderen was.

Thierry was weer degustieftair aan het doen en Lutgard was druk in de weer

om alle bezoekers het naar hun zin te maken. Verschillende verhalen werden

dan weer opgediept en sommige aanwezigen moesten dan weer enkele

bloempotjes ontvangen en dat terwijl er de potten nog aanhingen. Het

schoonste was eigenlijk op het einde van de dag, Jelle die we normaal vol-

gend jaar ook nog gaan terug zien kleedde zich om, om weer naar huis te

gaan, allé naar de Roparun. Hij had nog maar juist zijn kleren aan toen Jelle

nog even wilde neerzitten in de zetel, en toen deze in het water schoof was

de hilariteit enorm. Het was een heel leuke dag om weer weg te schrijven in

de geschiedenis van DYB en zal nog regelmatig herhaald worden.  



Dybkes in ere hersteld op de website

De dybkes zijn in eer hersteld op de website. Wie vroeger naar het archief

keek op de website zag een beknopte versie van het dybke staan. Nu wer-

den ze volledig hermaakt zoals ze Edmond De Stercke, Annie Bijloos en

Diane Callebaut destijds gemaakt hebben en rond gestuurd hebben. De kaf-

ten werden nagemaakt, de tekeningen van leden destijds werden in gescand

en foto’s werden opgezocht. Wie interesse heeft kan dit eens bekijken. Zo

ben ik ook tot het besef gekomen dat dit mijn 14e dybke is dat ik aan het

schrijven ben en trouwens, dit is een dybke waar weinig te vertellen valt,

maar ik vind toch steeds nog ergens inspiratie. Zo ben ik ook aan het brain-

stormen om nog een nieuwe rubriek voor het dybke te verzinnen.

Trainingsuren in het seizoen 2011-2012

Er is sinds dit seizoen iets nieuws bij de ijsberen, in september mogen we

enkel trainen op dinsdag en donderdag en vanaf oktober ook op zaterdag

(De afspraken zijn onderling gemaakt met DYB en de vissers van Moed en

Geduld). We beginnen ons seizoen op dinsdag 27 september om 19 uur

(Nadat de onderhoudswerken van de Olympos zijn afgelopen) en zaterdag

01 oktober is het dan de Algemene Vergadering na de ijsberen duik. De

Algemene vergadering start om 18 uur. Verder een schema van de trai-

ningsuren van het ijsberenseizoen. 

Dindag 19u – 19u20    binnen van 19u20 tot 20.30

Donderdag 19u – 19u20 binnen van 19u20 tot 20u30

Zaterdag 17u-17u20 binnen van 17u20 tot 18u

De reglementen van DYB.

De reglementen van DYB blijven ongewijzigd. Iedereen heeft al zo een folder

mee gekregen bij de aansluiting bij de club. Ook in het archief van de

dybkes kan je deze nog terug vinden. Maar ik vind het ergens nodeloos om

deze nog een te publiceren. Dan schrijf ik liever iets anders. Mocht je deze

niet meer hebben, dan geef ik je een nieuw exemplaar als je terug lid wordt.



Onderkoeling

Wat is onderkoeling?

Onderkoeling of Hypothermie is een daling van de lichaamstemperatuur tot

onder de 35 graden Celsius.

Wat gebeurt er met een lichaam in een omgeving lager dan 35 gr. Celcius?

De temperatuur neemt af, waardoor

De celstofwisseling afneemt, waardoor

Het lichaam minder zuurstof verbruikt, waardoor

Er meer tijd is totdat de zuurstof op is!!

Langdurige onderkoeling kan tot de dood leiden. Onderkoeling ontstaat door

langdurige blootstelling aan kou plus een andere factor die hetzij warmte-

verlies verergert of het opwekken van warmte vermindert (b.v. bij gebruik

van medicatie).

Onderkoeling is doodsoorzaak no. 1 bij ongevallen met kajakvaarders.

Waarom? Water geleidt warmte 20 tot 25 x beter dan buitenlucht. Dit

betekent dus dat je in het water 20 tot 25 x sneller afkoelt! Onderkoeling

zelf betekend en risico op nog verder onderkoeld raken: het vermindert het

besef het koud te hebben en maakt traag en inactief.

Ons lichaam is te verdelen in twee warmtegebieden: de Kern (met de vitale

organen, hersenen, longen en nieren), met een gemiddelde temperatuur van

37°C en de Schil (armen, benen, handen en voeten). Als de temperatuur in

de Kern onder de 35°C is, spreekt men van onderkoeling, waarmee wordt

bedoeld dat het lichaam minder warmte kan produceren dan het kwijt raakt.

Vooral via het hoofd kan er veel warmte verloren gaan (soms wel tot 50%

!) door de 'kale' huidoppervlakte. Bij kinderen gaat dit veel sneller dan bij

volwassenen omdat een kinderhoofd veel groter ten opzichte van het totale

lichaam is dan bij volwassenen. Daarom hebben kinderen het vaak eerder

koud dan volwassenen.



Factoren die van belang zijn bij het ontstaan van onderkoeling:

Temperatuur van de omgeving

Tijd dat je blootgesteld bent aan omgevingstemperatuur

Situatie van de omgeving b.v. wind / regen 

Aanraking met vocht (regen/zweet/water)

Lichaamsbouw

Hoeveelheid opgenomen calorieën

Verkrampte positie

Kleding (drie dunne lagen isoleren beter dan een dikke laag)

Geslacht / Leeftijd 

Conditie

Diabetes en sommige medicijnen

Uitdroging

Gebruik van alcohol, cafeïne, nicotine

Verhoogde risico groepen:

Kinderen

Mensen na gebruik van alcohol

Medicijngebruikers

Mensen die uitgeput zijn

De Gevoelstemperatuur (Windchill tabel)



Een natte uitrusting in combinatie met wind kan ook voor onderkoeling zor-

gen. Onderkoeling kan dan een langzaam optredend verschijnsel zijn. Wees

in een vroeg stadium bedacht op de eerste onderkoelingsverschijnselen: ril-

len (= het lichaam probeert zichzelf op te warmen), klappertanden, krachts-

verlies, verward denken en praten.

Onderkoelingsverschijnselen:

De symptomen kunnen we opdelen in drie fases:

Milde onderkoeling:

Rillen, klappertanden

Sufheid en slaperigheid

Koude, bleke huid

Pijnlijke handen en voeten

Stijging van de bloeddruk

Trage ademhaling

Gematigde onderkoeling:

Zwaar rillen, bibberaanvallen die plots stoppen

Niet meer in staat zijn te denken en verslapping van de aandacht

Trage, oppervlakkige ademhaling

Trage, zwakke polsslag

Zware onderkoeling:

Rillen is gestopt

Spierverslapping

Verlies van bewustzijn

Weinig of geen ademhaling

Zwakke, onregelmatige of zelfs geen polsslag 

Hoe zijn de overlevingskansen in koud water?

Men spreekt van overlevingskansen als het onderkoelde lichaam zonder blij-

vend letsel weer normaal kan gaan functioneren. Bij een watertemperatuur

van 33°C ondervindt het lichaam geen problemen en wordt de temperatuur

als  plezierig ervaren (omdat het bijna hetzelfde is als de huidtemperatuur).

In water van 6°C is de overlevingskans nog maar 20 minuten, waarbij men

kans op direct overlijden door hartritmestoornissen heeft, maximaal maar

200 meter kan zwemmen en de handen na twee minuten doof, gevoelloos

en stijf zijn geworden. 



Bij bewegen in het water neemt het warmteverlies, door stroming langs het

lichaam, toe. Als je denkt dat je er niet meer uit kunt komen, moet je dus

niet gaan zwemmen! Neem een foetushouding aan (helemaal ineen gedo-

ken), en blijf aan de kant hangen.

Soms zal iemand vroegtijdig verschijnselen van onderkoeling bij zichzelf con-

stateren in dat geval moet hij zijn medevaarders waarschuwen, zodat die

maatregelen kunnen treffen.

Soms hebben onderkoelingsslachtoffers zelf niet eens door dat ze onder-

koeld zijn en geven aan dat er niets aan de hand is, Daarom is het belangrijk

in een groep zwemmers om op elkaar te letten en verschijnselen van drei-

gende onderkoeling te herkennen en direct actie te ondernemen.

Verzorging:

Bij verschijnselen van onderkoeling moet je direct handelen. Vervang zo

mogelijk natte kleding, en kleed het slachtoffer zo warm mogelijk. Behandel

het slachtoffer zo rustig mogelijk en voer hem op wat voor manier dan ook

warmte toe. Indien het slachtoffer zelf kan drinken geef hem dan warm drin-

ken en wat te eten. 

Bij ernstige onderkoeling is de normale procedure dat tijdens een stop een

of twee leden van de groep met het slachtoffer in een droge slaapzak of

overlevingszak kruipen om hem te verwarmen.

Onthoud dat het zinloos is om iemand met onderkoeling in een koud laken

of slaapzak te stoppen. Als de lichaamstemperatuur eenmaal onder het kri-

tieke niveau is gedaald, kan het zelf niet meer voldoende warmte ontwikke-

len om weer warm te worden. Isolatie alleen is niet voldoende; isolatie en

geleidelijk opwarmen zijn beide nodig.

Onderkoelingsslachtoffers moet je horizontaal verplaatsen. -Als je een ern-

stig onderkoeld slachtoffer verticaal uit het water zou halen, dan bestaat de

kans dat het bloed zich verplaatst van de romp naar de ledematen. Het

zwak functionerende hart kan daardoor bezwijken.

Isolatie

De mate van  isolatie wordt voornamelijk bepaald door:

• Vetlaag

• Kleding 



Een vetlaag is een gegeven, maar de isolerende werking van kleding kan

worden bepaald door:

• Aantal luchtkamers

• Droog of nat

Extra aandacht voor hoofd en hals (40 procent van de warmte afgifte),

oksels, zijkanten borst en liezen.

In geval van onderkoeling is het van het grootste belang dat er alles aan

wordt gedaan om verder warmteverlies van met name de vitale delen te

voorkomen. Daarom gelden bij isoleren van onderkoeling slachtoffers de vol-

gende belangrijke regels: 

1. Zeer voorzichtig horizontaal vervoeren.

2. Beschermen tegen wind

3. Slachtoffer voorzichtig horizontaal transporteren en op isolatie pakket 

neerleggen.

4. Eerste aluminiumfolie laag inknippen om armen buiten de eerste laag te 

houden.

5. Zeer strak, aansluitend verpakken. Bij het hoofd alleen de mond en 

neus en ogen vrijhouden.

6. Deken of noppenfolie zeer strak, aansluitend verpakken, waarbij de 

armen wel mee verpakt kunnen worden

7. Tweede aluminium folielaag op dezelfde manier als de deken of 

noppenfolie aanbrengen.

Zet een onderkoeld slachtoffer nooit bij een warmtebron en geef nooit alco-

holhoudende dranken. Waarom? Een warmtebron en/of alcohol verwijden de

bloedvaten waardoor het nog warme bloed welk nodig is voor de vitale

delen naar de verwijde vaten stroomt waardoor de minimale lichaamswarmte

nodig voor de vitale delen sneller verloren gaat.

Op een bepaald moment gaat de bloedvatvernauwing over in bloedvatver-

wijding. Er ontstaat dan een behaaglijk warmtegevoel.



Hoe kun je zien of iemand onderkoeld is geraakt?

Met een thermometer, maar dit is op het water niet praktisch, daarom moe-

ten we de symptomen van onderkoeling kunnen herkennen. De symptomen

kunnen per persoon verschillen.

• Na de eerste fase kan het lichaam zichzelf niet meer opwarmen.

• Hartactie controle aan de slaapslagaders ter voorkoming van prikkeling.

• In de derde fase is het hart van glas. Iedere overbodige beweging / 

handeling vermijden.

• Bij hartactie nooit reanimeren!

Er zijn drie onderkoelingsfasen te onderscheiden:

1. Opwindingsfase

2. Sufheidsfase

3. Bewusteloosheidsfase

Voorkomen

Wees voorzichtig met de combinatie alcohol en koude. Warmteverlies wordt

verergerd door alcoholgebruik. Alcohol verwijd de bloedvaten waardoor er

meer warm bloed naar de koude huid stroomt en daar afkoelt.

Vooral kleine kinderen en zeer oude mensen dienen zich goed te kleden.

Bedek vooral ook het hoofd. Wacht niet met het aantrekken van een jack

tot je het koud krijgt. Eet goed voor je in de kou een tocht maakt en ook

daarna. Draag iets op je hoofd. Bij guur weer, of bij een tocht in het voor of

najaar of in de winter, is het noodzakelijk een badjas te dragen. Het dragen

van verschillende laagjes dunne kleding isoleert meer dan 1 dikker kleding-

stuk.



Symptomen bij onderkoeling

Zwemmen is gezond

Voorwoord

Onderstaand stukje is op sommige punten niet echt van toepassing voor

wedstrijdzwemmers en waterpoloërs, die hebben bijvoorbeeld niet genoeg

aan een half uurtje trainen per dag. Dit stukje meer bedoeld voor mensen

die wat willen gaan doen aan hun conditie en willen misschien wel zwem-

men. 

Zwemmen is gezond

Waarom is zwemmen nu eigenlijk zo gezond en effectief? Dat heeft diverse

redenen. Om te beginnen zijn er maar weinig spieren die je niet gebruikt als

je zwemt. Daarnaast is er in het water altijd druk rondom. Behalve dat je

een beweging daardoor veel lastiger kunt forceren - zoals bij het werken

met gewichten wel makkelijk kan - heeft die druk als grote voordeel dat de

spieren zich heel evenwichtig ontwikkelen: ze worden aan beide zijden van

een gewricht gebruikt. Er is eigenlijk dus sprake van de meest evenwichtige

weerstandstraining. Niet voor niets zegt men altijd van zwemmers dat ze de

mooiste lichamen hebben! 



Tot slot mag het voor zich spreken dat zwemmen een uitstekende cardio-

vasculaire workout oplevert. Je wordt gedwongen je ademhaling goed te

reguleren (anders ‘hap’ je gewoon water) en je longcapaciteit optimaal te

gebruiken. En reken maar dat je jezelf uit kunt putten… 

De belasting op je gewrichten wordt geminimaliseerd door de opwaartse

druk van het water. Je lichaam lijkt door die opstuwing ca. 90% lichter en

dat heeft z’n effect op de zogenoemde schokbelasting. Daarom komen

gewrichts- en spierpijn na zwemmen altijd minder voor dan op het droge bij

vergelijkbare inspanning. De warmte van het water draagt ook bij aan het

soepel maken en houden van de spieren en gewrichten.

‘Kunnen’ zwemmen

Verreweg de meeste Vlamingen hebben zwemles gehad toen ze klein waren.

Het hoort in ons land in feite bij de opvoeding dat je ten minste ‘voor A

gaat’. Maar soms is er om wat voor reden dan ook nooit zwemles gevolgd.

Niets om je voor te schamen: elk zwembad heeft wel uren ingeruimd voor

volwassenenonderwijs, zodat je ongestoord les kunt nemen met ‘lotgeno-

ten’. Op andere uren is er ruimte gereserveerd voor de ‘baantjestrekkers’ in

het 25 meterbad. Soms zijn er aparte banen gecreëerd voor de snelle

schoolslagzwemmers en eventueel borstcrawlers.

Kleding

Goed, zwemmen heeft weinig om het lijf, en veel valt er niet te melden over

badpak of zwembroek. Maar veel mensen hebben de volgende dag nog rode

ogen als ze hebben gezwommen. Dan is ook een goede zwembril z’n aan-

schafprijs van € 15,- of  € 20,- dubbel en dwars waard. Daarnaast kun je

natuurlijk een badmuts overwegen als je niet wilt dat je haar met het onver-

mijdelijke chloor in een zwembad in aanraking komt. Een muts helpt overi-

gens ook je warmer te houden als je het gewoonlijk snel koud krijgt. 

Zwemtraining

Het is al veel vaker gezegd: alles is beter dan op de bank zitten. Dus één-

maal per week wat baantjes trekken is beter dan diezelfde tijd voor de tele-

visie doorbrengen.Voor conditieopbouw is natuurlijk wel wat meer nodig.

Sommigen kijken een beetje neer op dat ‘baantjestrekken’, zonder dat ze

het ooit hebben uitgeprobeerd. Als ze zich dan een keer naar het zwembad



hebben weten te slepen, blijken ze het eigenlijk heel leuk te vinden. Je kunt

er namelijk echt een workout van maken en je maakt grote vorderingen als

je een beetje je best doet.

Schema

Het helpt zeker als je een schema hebt, waarmee je kunt werken. Dan moet

je jezelf natuurlijk eerst afvragen hoeveel tijd je kunt en wilt inruimen om te

zwemmen. Is (wordt) zwemmen je enige workout in de week, of beoefen je

nog andere sporten/fitness? Is het bedoeld als aanvullende bezigheid of ben

je van plan het de basis van de lichamelijke oefening te maken?

Als het de basis moet zijn, is driemaal per week het absolute minimum. Kost

dat je te veel tijd? Bedenk dat een goede conditie je tijd oplevert in plaats

van tijd kost: je kunt het leven veel energieker, geconcentreerder en doel-

gerichter aan als je je lijf een paar keer per week goed laat werken. Probeer

wel het aantal keer per week met jezelf af te spreken waar je je ook aan

kunt houden, want als je een keer mist, wordt het steeds makkelijker nog

een keer over te slaan. 

Bedenk ook hoeveel tijd je per keer kunt besteden, en hoe laat je dus van

huis moet. Richt je leven daar op in, zorg dat je op tijd hebt gegeten (min-

stens 1,5 uur van tevoren!) en dat je verder geen andere verplichtingen

hebt. Drie dagen achter elkaar 1,5 uur zwemmen en dan vervolgens een

hele week niet, is lang niet zo goed als 5 maal een half uur verspreid over

diezelfde tien dagen, zelfs al heb je in het laatste geval in totaal twee uur

minder gezwommen. 

Zwemslagen

De meeste mensen zwemmen in schoolslag. Veel zwemmers beheersen

borstcrawl wel, maar beoefenen dat niet omdat ze het in eerste instantie

niet zo lang volhouden. Ook dat is iets waar je naar toe kunt werken door af

en toe te crawlen. Probeer lange, ontspannen slagen te maken, die zorgen

dat je regelmatig en niet té inspannend zwemt, waarbij je je ademhaling

onder controle houdt. Haal niet te wild adem, probeer alleen met je hoofd

naar opzij te gaan totdat je mond net boven de waterspiegel is. En uiter-

aard laat je ook je benen werken!

Sommige mensen vinden het prettig met zwemvinnen te zwemmen voor

meer stuwkracht (en een stevige workout voor de benen). Als je er mee het



zwembad in mag, kun je dat altijd eens proberen. Streef naar een probleem-

loze eerste vijftig meter en bouw die dan langzaam uit. Daar ben je trou-

wens waarschijnlijk wel even mee bezig. 

Met meerdere mensen in het zwembad worden de slagen op de rug meestal

weinig toegepast, omdat je dan al snel op iemand botst. Als je een keer een

lege baan voor je hebt, biedt ook dat een leuke afwisseling, natuurlijk. 

Work-outs

Waar het uiteindelijk om gaat is natuurlijk de fitness. Daarvoor is het van

belang dat je jezelf doelen stelt in afstand, die je met een redelijke hartfre-

quentie zwemt. Probeer na het inzwemmen regulier op zo’n 70 procent van

je maximale inspanning te zwemmen, met misschien tussendoor en aan het

eind een extra inspanning als interval. En je voelt het wel als je effectief aan

het werk bent en conditie opbouwt.

In eerste instantie gaat het niet om de inspanning die je pleegt, maar om de

gewenning aan het zwemmen en het opbouwen van stamina: dat je de

kracht en conditie hebt om langer door te zwemmen. 

Begin eens, na 5 minuten inzwemmen, met een kwartier dóór te zwemmen,

en tel je baantjes. Als je bijvoorbeeld na een kwartier 5 baantjes van 50

meter (of 10 van 25 meter) hebt afgelegd, heb je een richtpunt. Ben je al

moe of kun je nog wel even door? Meet daar dan het aantal baantjes aan af

dat je voorlopig wilt trekken, waarbij je uiteraard telkens een tikkeltje meer

van jezelf vraagt, zowel in afstand als in snelheid. Tegelijkertijd kun je jezelf

‘deeldoelen’ stellen, ter afwisseling en training bij het zwemmen. Hieronder

volgen een paar workouts ter inspiratie (afhankelijk van je getraindheid in

een 25 of een 50 meter bad!), die je kunt aanpassen naargelang je conditie

en zwemvaardigheid 

2 baantjes inzwemmen 

4 baantjes, concentratie op techniek, zo gestrekt mogelijk in het water

1 baan schoolslag met steeds twee slagen onder water tussen ademhalen

Halve baan borstcrawl, halve baan schoolslag

4 baantjes in iets verhoogd ritme, laatste halve baan sprint

5 minuten uitzwemmen

2 baantjes inzwemmen

Doel 500 meter zwemmen en tijd opnemen. Zwem langer of sneller indien

te makkelijk



Afwisselend per baan meer nadruk op beenslag en op armslag

Uitzwemmen

Inzwemmen

10 baantjes schoolslag met iets langere slagen dan je normaal zou doen.

Tel de slagen en probeer dat vast te houden

Volgende 10 baantjes telkens een baan schoolslag en een baan borstcrawl.

5 baantjes extra schoolslag. Rust indien nodig

Een heel aardige workout is ook de volgende als het zwembad niet al te

druk is: op de rug alleen met de benen ‘trappelen’ voor je voortbeweging.

Eens kijken hoe lang je dat volhoudt... 

Ijsberen: gezond of ongezond?

Ijsberen. Neen, niet die mooie, grote, pluizige witte beren die op de

Noordpool vertoeven, maar mensen van vlees en bloed. Die er wel een heel

rare hobby op nahouden. Ieder jaar in januari springen ze immers met zijn

allen in het ijskoude water om er in rond te zwemmen. Sommigen zeggen

dat het heel gezond is, anderen vinden dan weer net van niet. Wat is er nu

van aan?

Ijsberen, wat of wie zijn het nu juist?

Ieder jaar in januari zijn ze er weer: moedige mensen die een duik in ijskoud

water nemen en een aantal slagen zwemmen. Een ijsberenduik noemt men

het ook wel eens. Sommigen doen het voor een goed doel, sommigen

gewoon voor de fun, nog anderen voor de kik. Eén ding is zeker, je kan er

maar best niet onvoorbereid aan beginnen!

De voorbereiding om te ijsberen.

Om je voor te bereiden op de ijsberenduik, kan je best regelmatig koude

douches nemen, vaak buiten gaan sporten en af en eventueel lid worden

van een ijsberenclub. Zo leer je om in koud water of in de koude tout court

je energiereserves om te zetten in lichaamswarmte. Je lichaam zal zich ook

sneller leren aanpassen aan plots veranderende omgevingstemperaturen.

Wie last heeft van hart-of ademhalingsproblemen overlegt best eerst met

zijn arts. Ook mensen die last kunnen hebben van tijdelijk bewustzijnsverlies

moeten preventief advies inwinnen bij een arts.



Hoe begin je aan de berenduik?

De eerste vereiste is dat je goed opgewarmd bent voor je in het ijskoude

water duikt. Even wat toertjes lopen, huppelen en springen dus. Daarna je

badpak / zwembroek gaan aantrekken met een badjas of handdoek er over

en dan terug naar buiten. Of als er geen accommodatie is, wachten tot het

laatste momentje om je kleren uit te trekken. Best waterschoenen aantrek-

ken, om geen voetkwetsuren op te lopen. Langzaam het water ingaan is de

boodschap, want zo verzacht je de temperatuurschok. De term berenduik is

dus eigenlijk slecht gekozen, want er echt induiken is niet zo'n goed idee!

Hoofd en haar zo veel mogelijk droog houden, zodanig dat je langs die weg

niet te veel warmte verliest. Zet desnoods een badmuts op je hoofd.

Voorzie voldoende handdoeken en warme kledij voor als je uit het water

komt. Blijf zeker niet langer dan drie tot vijf minuten in het water. In die

tijdspanne verbrandt je lichaam zijn voorraad onmiddellijk beschikbare kool-

hydraten. Daarna raakt de brandstof op en begint de lichaamstemperatuur

te dalen, met alle gevolgen tot gevolg. Zorg vooral dat je niet alleen bent,

zodanig dat iemand kan ingrijpen wanneer het fout moest gaan.

Gezond of niet?

Pro

Voorstanders vinden dat het heel gezond is. Het contact met het koude

water maakt endorfines in je lichaam vrij waardoor je de hele dag barst van

de energie en je heel gelukkig voelt. Eigenlijk geeft het je een kik en heb je

hetzelfde gevoel als na een benji-sprong of een duo sprong uit een vlieg-

tuig. Wanneer je uit het water komt, heb je een warm gevoel en lijkt het wel

of heel je lichaam tintelt. Het zou je weerstand verhogen en je bloedsom-

loop stimuleren.

Contra

Toch moet je erg oppassen voor je hart. Door het koude water zijn er wel

eens mensen die een hartstilstand krijgen. Je ademhaling kan ook blokkeren

door de koude. Je moet je dus wel eerst laten checken door een dokter om

te zien of je medisch wel in orde bent. Verder kan je je hobby ook maar

best in groep beoefenen en in een club. Wanneer je in contact komt met

extreme koude, doorloopt je lichaam drie fasen. 

Een eerste fase is de koude shock, het koud gevoel. Hierdoor gaan mensen



dingen doen die ze normaal niet doen, hyperventileren bv. Wanneer je je

emoties niet onder controle houdt, hyperventileer je. Daardoor verzuurt het

lichaam en gaan je spieren niet meer functioneren. Bijgevolg kan je ook niet

meer zwemmen. 

In een tweede fase krijg je een gevoel van onmacht. Je lichaam gaat uit alle

macht bloed trachten te pompen naar de extremiteiten van je lichaam, je

zenuwen gaan niet meer functioneren en daarna ook je spieren dus niet

meer. Je gaat verkrampen en niet meer kunnen bewegen. 

En dan komt de derde fase. Gaat je huidtemperatuur onder de 28°C, dan

geraak je onderkoeld. En dit is levensgevaar-

lijk.

Ijsberen seizoen 2011-2012

Voor de ijsberenamateurs: 

Nieuwe seizoen begint op dinsdag 27 september en dan komen we samen

om 18u50 in de inkomhal van Zwembad Olympos waar we ons gezamenlijk

klaarmaken in een kleedkamer van het zwembad, om daarna onze ijsberen-

duik te nemen in onze vijver naar de Olympos. We trainen driemaal per week

(dinsdag, donderdag en zaterdag) en soms gaan we ook op verplaatsing

naar een andere club. Het ijsberenseizoen zal dit jaar stoppen op 10 maart

2012.

Het komt er op neer wie regelmatig traint en vroeg begint in het seizoen

(maar is niet verplicht) zal ongetwijfeld zonder kleerscheuren het ijsberen

seizoen met glans doorstaan en aan de Nieuwjaarsduik zonder problemen

kunnen deelnemen.

Zo, met deze opsomming van voor-en nadelen is de keuze nu aan u. Mocht

u de sprong wagen, wees dan voorzichtig en geniet van het effect achteraf!



Mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een terugbetaling van het

lidgeld van een sportclub aan.

Meestal dient u hiervoor een formulier te laten invullen door een clubverant-

woordelijke. U kan de modaliteiten en het formulier meestal op de website

van uw mutualiteit terugvinden. U kan het formulier steeds aan onze secre-

taris vragen.

Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden en terugbetalingen van

de grootste mutualiteiten:

Bond Moyson

Leden tot 65 jaar genieten vanaf 1 januari 2008 van de terugbetaling van

een deel van het lidgeld bij sportclubs, aangesloten bij een door Bloso en/of

BOIC erkende sportfederatie of fitnessclub. De tegemoetkoming bedraagt

20 euro voor jongeren tot 25 jaar en 15 euro voor sporters van 25 tot 65

jaar.

De sportpremie aanvragen is heel eenvoudig en kan via het formulier MOVE,

te verkrijgen in alle Bond Moyson kantoren of te downloaden op socmut.be.

bron: Bond Moyson

Liberale mutualiteit

Kinderen of jongeren tot en met 21 die zich engageren voor een jaarabon-

nement bij een sportclub of een abonnement voor minstens zes maanden

bij een fitnessclub, ontvangen een tussenkomst tot 20 euro, ieder kalender-

jaar opnieuw.

Ook watergewenning voor peuters, kleuterzwemmen en –turnen komen in

aanmerking. Want een goede gewoonte kan niet vroeg genoeg aangeleerd

worden.

Volwassenen vanaf 22 jaar die zich engageren voor een jaarabonnement bij

een sportclub of een abonnement Aanmoediging voor sport of fitness voor

minstens zes maanden bij een fitnessclub, ontvangen een tussenkomst tot

15 euro, ieder kalenderjaar opnieuw.

bron: libmutov.be



Christelijke mutualiteit

De jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt maximaal 15 euro of 22,75 euro

voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. De tegemoetkoming

kan nooit meer bedragen dan het reëel betaalde lidgeld.

Voorwaarde: Behoren tot de leeftijdsgroep tot en met 24 jaar.

bron: cm.be

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Sinds 1 juli 2006 kan iedereen die zich aansluit bij een sportclub genieten

van een

tegemoetkoming van 30 euro, ongeacht de leeftijd. (voor zwemmen alsook

watergewenning

voor baby's)

bron: vnz.be

Partena

Uiteraard wil Partena ziekenfonds meewerken aan de gezondheid en fysieke

conditie van haar klanten. Daarom voorzien we een tussenkomst van 15

euro per jaar voor iedereen die

aangesloten is bij een sportclub die aan bewegingssport doet.

bron: partena-ziekenfonds.be

Onafhankelijk Ziekenfonds

Sporten is gezond! En als ziekenfonds houden wij daar rekening mee.

Daarom mogen onze klanten rekenen op een tussenkomst van 12 euro voor

hun lidgeld bij de sportvereniging. Alle gezinsleden kunnen daarvan genie-

ten, ongeacht welke sport men beoefent. Ieder jaar opnieuw.

bron: onafhankelijkziekenfonds.be

Ook andere mutualiteiten bieden een

terugbetaling aan. Voor de voorwaarden

informeert u best eens bij uw mutuali-

teit.



Activiteitenkalender voor het seizoen 2011-2012

Datum Activiteit Club Locatie

27-09-2011 Opening winterseizoen DYB Olympos Dendermonde

01-10-2011 Algemene vergadering DYB DYB Olympos Dendermonde

27-10-2011 Halloween op de steiger DYB Olympos Dendermonde

30-10-2011 Wedstrijd SWEM SWEM Wachtebeke

20-11-2011 Wedstrijd Theux RCTN Zwembad Theux

03-12-2011 Sinterklaas op bezoek DYB Olympos Dendermonde

18-12-2011 Kerstduik te Brugge BYK Rozenhoedkaai

22-12-2011 Kerstman op bezoek DYB Olympos Dendermonde

03-01-2012 Nieuwjaarsreceptie DYB DYB Olympos Dendermonde

07-01-2012 Nieuwjaarsduik Oostende Stad Drie gapers

10-01-2012 Nieuwjaarsduik Bredene BBV Surfclub Twins

15-01-2012 Wedstrijd Deurne DIJ Boekenbergpark

22-01-2012 Wedstrijd Brugge BYK Brugge

29-01-2012 Wedstrijd Boom ZCY Stedelijk zwembad

12-02-2012 Wedstrijd Dendermonde DYB Olympos Dendermonde

26-02-2012 Wedstrijd Hoei CRNH Maas Huy

10-03-2012 Doop nieuwe ijsberen DYB Olympos Dendermonde

10-03-2012 Eindfeest DYB DYB Spiegelpaleis Zele

25-03-2012 Carnavalsduik DYB Oude Durme Hamme

08-04-2012 Paasduik te Overmere Donk DYB Donklaan Berlare

05-05-2012 Start zomerseizoen DYB Hamme

Kerstduik Pollare ZZDK Pollare



Voor de nieuwkomers of toekomstige leden.

Wat heb je nodig om te ijsberen?

• Voor ijsberentrainingen

Badjas, badslippers, badpak of zwembroek, badmuts en eventueel een zwem

bril en een goed humeur.

• Voor ijsberenwedstrijden en -demonstraties

Hetzelfde als voor de trainingen plus een grote sportzak (om alles in op te

bergen),trainingspak, sportschoenen (om warm te lopen vóór wedstrijden),

minimum twee badpakken of zwembroeken (voor meerdere wedstrijden),

warme kousen, handschoenen, eventueel een grote plastieken zak (om alle

natte kleding in te stoppen in de kleedkamer).

Start van het nieuwe seizoen 2011-2012 en de veranderingen.

Aangezien het zwembad Olympos drie weken gesloten wegens renovatie-

werken. Er worden namelijk nieuwe ramen geplaatst in het zwembad.

Daarmee start ons seizoen maar op dinsdag 27 september om 19 uur. Ik

hoop natuurlijk samen met de andere bestuursleden jullie talrijk te mogen

begroeten op de steiger. En door afspraken met de vissers van moed en

geduld mogen we in september enkel nog op dinsdag en donderdag zwem-

men. Voor dit seizoen is het geen probleem want zaterdag is het al oktober

en gaat de training door om 17 uur. De zaterdag trainingen gaan terug door

zoals vroeger ook het geval was, in de hoop ook op zaterdag enkele

enthousiaste ijsberen te mogen begroeten. We zullen alleszins trachten er

een spetterend seizoen van te maken, eentje waar ze nog lang zullen over

spreken en daar zullen wij ons als bestuur aan houden.



De algemene vergadering gaat door op 1 oktober.

De algemene vergadering zal doorgaan op 1 oktober in de vergaderzaal van

het zwembad Olympos. Iedereen is natuurlijk van harte welkom en daar zul-

len we een overzicht geven van het komende seizoen, als ook een overzicht

van het afgelopen seizoen. Wie vragen heeft kan deze altijd stellen, dit kan

ook buiten de algemene vergadering gebeuren, maar voor ingrijpende veran-

deringen die te maken hebben met het club beleid, is het best deze toch te

stellen op de algemene vergadering. Zo kunnen punten weerlegd worden en

kan er eventueel overgegaan worden tot een stemming. Wat ook al een hele

poos in de lucht hangt is het vzw gebeuren. Nu zijn we nog een feitelijke

vereniging, maar sommige instanties zijn daar niet meer gelukkig mee.

Daarmee zijn we nu toch al een tijdje aan het uitkijken wat we er gaan mee

doen. Als je tegenwoordig wilt aansluiten bij de Vlaamse Zwemfederatie dien

je al een verplicht een vzw te zijn, wij hebben nog een kleine poos respijt

gekregen, maar lang kunnen we deze beslissing niet meer uitstellen. We zul-

len u zeker op de hoogte blijven houden van het verdere verloop van deze

stappen en beslissingen.

Lidgeld voor het seizoen 2011-2012.

Voor het nieuwe seizoen blijft het lidgeld ongewijzigd als de jaren voorheen.

We vinden dat het leven al duur genoeg is en met deze democratische prij-

zen hopen we toch wat leden aan te trekken. We zijn namelijk nog één van

de goedkoopste ijsberenclubs in het land quasi lidgeld en we proberen dat

zo te houden. Voor de prijs van het lidgeld bent u dan ook een heel jaar

verzekerd via het VZF dat een polis afgesloten heeft bij Arena.

Leden zonder competitievergunning betalen 30 €

Leden met competitievergunning betalen 35 €



Je kan het lidgeld cash betalen aan één van de bestuursleden of overschrij-

ven op 647-0053921-79 of IBAN BE58 6470 0539 2179.

Zoals je reeds vernomen hebt, krijg je steeds een deel terug van de zieken-

kas, maar dat heb je natuurlijk in dit dybke al vernomen.

Gele sportkaart.

Vorig seizoen hebben we niet kunnen deelnemen aan de gele sportkaart

loop in samenwerking met de sportclubs van Dendermonde en de sport-

dienst.

Wie dit niet kent, jonge leden kunnen op die manier kennis maken met onze

ijsberensport. In het verleden heeft dit ons reeds enkele leden opgeleverd.

Dit verschijnt in een boekje waar alle sportclubs die deelnemen van

Dendermonde in staan. Dit wordt gedrukt met een oplage van 13 000

exemplaren. Dus wie vriendjes heeft die graag eens wil deelnemen is dat

geen probleem, ze zijn altijd welkom en ook voor de oudere leden, als u

mensen kent die geïnteresseerd zijn in het ijsberen gebeuren, die zijn steeds

welkom.

Erkenning sportraad en subsidieaanvraag Dendermonde.

Het was weer de periode om het secretariaat op volle toeren te laten draai-

en. De aanvraag voor de erkenning van de sportraad diende ingevuld te wor-

den en ook de subsidieaanvraag over het afgesloten seizoen. Beide docu-

menten werden reeds in juli afgeleverd op de sportdienst van Dendermonde

en nu maar hopen dat we veel subsidie mogen ontvangen.



Big jump in Dendermonde.

Op 10 juli ging de big jump door in Dendermonde en trouwens niet alleen in

Dendermonde. Overal in het land werden big jumps georganiseerd. Maar

ergens hebben we toch meegewerkt aan de big jump van Dendermonde. De

oude banen zijn weg in de Olympos en nu hadden ze eigenlijk een probleem.

Daarmee werd de vraag gesteld aan DYB of wij onze banen v-wilde ter

beschikking stellen voor die dag en dat was natuurlijk geen probleem. In een

samenwerking met het bestuur, stadsdiensten van Dendermonde en zwem-

bad Olympos is alles tot een goed einde gebracht. En als ik mij niet vergist

heb, heb ik onze Ronald gezien op één van de beelden die daar genomen

zijn. Misschien dat we volgend jaar met een grotere delegatie zullen aantre-

den, want dit wordt jaarlijks georganiseerd.



Halloween op de steiger.

Naar jaarlijkse traditie vieren we ook dit jaar Halloween op onze steiger, dit

zal doorgaan op donderdag 27 oktober. Verkleden is toegestaan en is een

must en zot doen hebben we nog het liefst van al. We gaan dan weer

geschenken (indien er voldoende jeugd aanwezig is) verstoppen in onze vij-

ver en als je foto’s van de voorbije edities bekijkt op onze website levert dit

leuke taferelen op. Daarnaast voor zien we iedereen van een natje en droog-

je. Er zal weer soep aanwezig zijn, het geen steeds bijzonder goed

gesmaakt wordt door de leden. Jenever en frisdrank zal er ook zijn, dit om

de afterparty te garanderen op de parking van de Olympos.

Wedstrijd van SWEM.

SWEM is traditiegetrouw de eerste ijsberenwedstrijd van het seizoen. Vorig

jaar waren we maar met een kleine delegatie (Thierry en ik) wegens de late

start van ons seizoen. Maar nu zijn we dan al een tijdje bezig en ik hoop dat

we onze vrienden van SWEM kunnen gaan bezoeken met een grote delega-

tie van de ijsberen van DYB, ze zullen dit zeker waarderen. Het is dan ook

de eerste keer dat we onze ijsberenvrienden van de andere clubs zien en bij

de leden van Theux kan dit gemoedelijk zijn, geloof me ze komen steeds

graag naar Dendermonde en wij gaan uiteraard ook graag naar hun wed-

strijd. Deze is dan gepland op zondag 20 november en ik hoop dat de weer-

goden ons een beetje gunstig zijn want is het is al gebeurd dat we terug

naar huis komen, we getrakteerd worden op een flik dik sneeuwtapijt.

Onze activiteitenkalender vindt u ook op onze website.



Wist je dat …

… Simon bij het wijn drinken spontaan Louis Pasteur begint te citeren …

… Thierry op onverklaarbare wijze zijn voet gebroken heeft…

… François een perfecte gastheer is …

… Jelly zijn kleren terug aandoet om te gaan zwemmen…

… Joey zotte smoelen kan trekken…

… De jeugd zijn eten vergeet mee te nemen naar een BBQ …

… Thierry zijn eerste woordjes op internet gezet heeft …

… Vincent graag naar Dendermondse activiteiten komt…

… Craig heeft de bijnaam van vuilbak???...

… Thierry roep achter Jori riep in plaats van Joey …

… Dat een goeie St Emilion volgens Simon moet rieken naar paardenmest …

Slotwoord

Voila, daarmee is het dybke 32 weer een feit. Soms vraag ik mij af wat ik

nog moet schrijven en na 14 dybkes kan dat beginnen wegen. Ik denk er

stilletjes aan om een  nieuwe rubriek te lanceren, namelijk DYB in de

geschiedenis en ik zou de mostard halen uit onze ijsberen bijbel. Daar staat

veel stuff in die ik kan gebruiken. Wie de bijbel nog niet kent, deze is steeds

aanwezig op onze wedstrijd en is ook steevast aanwezig op ons eindfeest.

Deze staat boordevol geschiedenis en foto’s en daar kun je Honoré (de

peter van de ijsberen) nog met zwart haar en snor in. Soms zie je jeugdige

leden zo maar groeien op de foto’s. Wie zelf iets wil schrijven voor het

dybke mag dit altijd doen en dit zal met dank aanvaard worden. 

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.



Nog enkele sfeerbeelden van onze zomerhappening





Kettingbotsing met: Thierry Smulders

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: Smulders

Voornaam: Thierry

Roepnaam: Bij mijn weten geen

Geboortedatum: 12 januari 1961

Woonplaats: Zele

Hobby’s: Wandelen,ijsberen,met Cois en Peter

trappisten drinken…

Lievelingseten: Een goede wildmenu met aangepaste wijnen.

Haarkleur:  Grijs

Kleurogen: Blauw,tot de vergaderingen DYB…Nadien??? 

Lengte: 1.72 Meter. 

Schoenmaat: 42

Geslacht: Niet doen…ik ben niet eetbaar. 

Lievelingsdier: Ijsbeer

Geluksgetal: Niet bepaald

Lievelingskleur: Beige 

Mooiste land: Bierland

Ik ben een beetje verliefd op......: Scarlet Johanson

Ergste nachtmerrie: Levend begraven worden

Mijn dagelijkse soap:  Ambras op den trein

Leukste geschenk:  Een bijbel

Lijfspreuk: De mens wikt,maar God beschikt.

Ik ben jaloers op:  De jongste ijsberen, ze hebben nog een heel leven voor zich

Mijn idool is: Frank Peretti (schrijver)

Favoriete groep: Tape O Negative  

Lievelingsdrank: Trippel van Vicaris

Beste film: Master and Comander.

Mijn mooiste moment bij de IJsberen?: Het ogenblik dat Francois en Peter beslo-

ten de club verder te leiden.

Wie vinde het leukste van het andere geslacht van de ijsberen?: Elsje en

Katrientje draag ik even hoog in het vaandel…

En de volgende is: Els Beirens
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