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Voorwoord

Ondertussen is weer heel wat gebeurd, dus werd de hoogste tijd om een

nieuw dybke te schrijven en te versturen. Sommige leden en zelfs bestuurs-

leden hebben nog steeds niet door, wat ze tegen mij

zeggen, kan gepubliceerd worden. Onze club is enorm

gegroeid en we hebben reeds heel wat nieuwe leden

moge verwelkomen. Andere zagen we enkele keren om

eens te komen proberen en ook met de gele sportkaart

hebben we enkele bezoekers gehad. Er is dus weer heel

wat gebeurd en je gaat het hier allemaal kunnen lezen

en ik denk als het tempo zo doorgaat, het dybke een

maandblad zal worden, anders wordt het veel te dik voor

een driemaandelijkse versie. Ik ga u laten lezen, veel plezier, want sommige

zaken zijn heel plezant.

Regards

Peter

Voorwoord van de voorzitter.

Beste leden en sympathisanten.

Het ijsberenseizoen is alweer een tijdje aan de gang. Bij de

start, eind september, leek het wel nog putje zomer. Sommige

leden zanikten en zeurden toen zelfs over de hoge watertem-

peratuur van onze zwemvijver. Het was inderdaad echt geen

ijsberenweer. Op een vroege morgen hing Radio 2 plots aan

de telefoon met de vraag of het voor de Dendermondse IJsberen niet TE

warm was. 

Ondertussen is het water wel al flink afgekoeld. We voelen ons dus terug in

ons element en kunnen enkele keren per week genieten van een deugd-

doend en ontspannen partijtje zwemmen. Hiermee kunnen we onze batterij-

en flink opladen om er de rest van het seizoen keihard tegenaan te gaan.

Het zal nodig zijn want het wordt een keidruk en superleuk ijsberenseizoen.

Ook het bestuur zit niet stil. Er worden heel wat inspanningen geleverd om

de club uit te bouwen, beter te profileren en een nieuw en aantrekkelijk



imago te geven. We willen DYB doen uitgroeien tot één van de meest popu-

laire en gezelligste ijsberenclubs van België. De recente aankoop van spik-

splinternieuwe trainingen is hier een voorbeeld van. Binnenkort lopen we op

iedere ijsberenduik te pronken met onze nieuwe uitrusting.

Succes van de club wordt niet enkel door het bestuur bepaald. Ieder lid kan

en moet een positieve impuls geven. Samen staan we beresterk. Samen

moeten we steeds met zo veel mogelijk leden aanwezig zijn op de komende

activiteiten, wedstrijden en “duiken”. Bij elke activiteit “buitenhuis” gaan we

bouwen aan ons imago. Onze wedstrijdzwemmers zien het alvast goed zit-

ten. Ik veronderstel dat ze met heel wat bekers gaan afzakken naar

Dendermonde. Als Thierry nu nog eens vlug onze trofeeënkast uitkuist kun-

nen we de gewonnen bekers voor gans Dendermonde ten toon stellen.

En het allerbelangrijkste deze keer is een daverende proficiat vanwege de

ganse club voor ons nieuwste en jongste ijsbeertje, Stephanie, pas geboren

lief dochtertje van Eric en Els. Nathalie wordt nu de grote zus. 

PROFICIAT !!!!!

François

Doortocht in Geel 13 augustus.

Op 13 augustus nam ik als enige DYBer deel aan de zwemdoortocht in Geel.

Het weer was niet echt zomers, maar het water had toch een temperatuur

van 19°, in theorie 21°.

De wedstrijd ging door in het kanaal. Er waren verschillende bekende deelne-

mende ploegen die ik kende van het ijsberen, zo was het blij weer zien met

de ijsberen van SWEM en Boom. Het was heerlijk zwemmen in het kanaal.

Kraakhelder water met een rijke fauna aan de oevers van het kanaal. Diep

onder mij zag ik zelfs enkele roofvissen op de bodem liggen tijdens het

zwemmen.

Na de prijsuitreiking ben ik huiswaarts gekeerd met als afsluiter een autorit

doorheen het prachtige Kempische landschap.

Thierry



Doortocht Damme-Brugge 21 augustus.

’t Was even zoeken voor ik de startplaats van de 89ste editie Damme-

Brugge vond. “Straks ben ik te laat” dacht ik bij mezelf. Maar gelukkig was

ik tijdig vertrokken die ochtend. Rond de middag werd het ernstig, de offici-

als arriveerden, de pendelbus kwam aanrijden en de zwemmers maakten

zich klaar om te starten met hun wedstrijd. Ook de redders hadden enkele

bemande zodiacs voorzien op het water. Rond 13 uur vertrok de eerste

pendelbus naar de startplaats in Damme, 5 kilometer verder. We werden

ingedeeld per zwemdiscipline een leeftijdscategorie. Na de naamafroeping

gingen we dan te water om onze zwemtocht aan te vangen. Helaas was het

water aan de startplaats weer vuil, veel algen, ondoordringbare waterplan-

ten en afval bemoeilijkten het zwemmen. Hierdoor gaf ik al onmiddellijk op,

want in zo’n troep zwemmen zag ik niet zitten. De ziekenwagen bood een

lift aan naar de aankomst, maar ik verkoos te lopen. Het viel me op dat er

langs de oevers van de Damse vaart een hele drukte was: toeschouwers,

hulpdiensten, begeleiders en trainers van deelnemende zwemmers.

Er was ook een wedstrijd voorzien voor de 55 plussers. Deze mensen dien-

den een afstand van 3 kilometer te overbruggen.

Nog even wat napraten met gekende ijsberen uit Boom en dan huiswaarts.

Jammer van mijn opgave, maar toch blij dat ik er bij was. De wedstrijd werd

georganiseerd door de Koninklijke Brugse Zwemkring.

Thierry



Doortocht in Brugge 03 september

’t Was bakheet, zaterdag 3 september. Toch organiseerden de Brugse

IJsberen (BYK) hun dertiende zwemdoortocht. Het was een internationale

wedstrijd dat tevens meetelde voor het Belgisch kampioenschap “open

water”. Twee Nederlandse clubs zonden 8 deelnemers. Er waren 42 clubs

met een totaal van 200 deelnemende zwemmers aan de doortocht.

Op het programma stond één kilometer zwemmen in de Brugse reien door-

heen de historische binnenstad. De eerste reeks startte om 13.00 uur en de

dertiende reeks om 15.00 uur. Vanaf de aankomstplaats waren er pendel-

bussen naar de startplaats waar er een drukte van jewelste heerste. Tijdens

de doortocht werden we aangemoedigd door de vele toeschouwers en sup-

porters van op de kade aan de rand van het water. Sommige hadden zelfs

toeters bij zoals de supporters op een voetbalwedstrijd.

Het water had een comfortabele temperatuur van 18 graden, er waren wal

hier en daar “koude” plekken tijdens de doortocht waar de temperatuur

plots 4 tot 5 graden lager was. Daarmee droegen sommige zwemmers ther-

mische zwempakken om zich hiertegen te beschermen.

Na afloop konden we in de collegeschool de douches gebruiken, maar … er

was enkel koud water. De ijsberen doen hun naam eer aan.

Eén grote afwezige was Peter onze eigen secretaris. Zowel de ijsberen van

Boom als die van Brugge stelde steeds de vraag waar hij bleef.

De Brugse IJsberenkring streeft traditiegetrouw de perfectie na. De organi-

satie van deze doortocht toont aan ze deze zeer dicht benaderen.

Thierry



Start van het nieuwe seizoen 2011-2012.

Op dinsdagavond was het weer zo ver de start kwam er aan van het nieuwe

ijsberenseizoen. Het was weer afwachten of er een beetje interesse zou zijn

van onze ijsberen. Twee nieuwkomers konden alvast niet lang wachten en

waren reeds om kwart voor zeven ter plaatse aan het zwembad, hopelijk

blijft dit duren. Ook vertrouwde gezichten en ook enkele gezichten van

vroeger die terug kwamen ijsberen en er waren erbij die enkel een kijkje

kwamen nemen aan de vijver. Ook enkele bezoekers keken vol verwondering

hoe onze ijsberen opvraag van de reporter van Het Laatste Nieuws het

water insprongen en dit tweemaal omdat hij ook nog een artikel voor de

Gazet Van Antwerpen moest schrijven. Het was heel plezant, althans van de

kant. Ook opmerkelijk is er een pomp die water kan steken in de vijver van-

uit het zwembad en deze pomp stond te draaien tijdens de start van het

seizoen en Simon heeft zich er te goed aangedaan en zal dit ongetwijfeld

nog wel doen.

Ondertussen zag Nathalie hoe haar papa Eric flink aan het zwemmen was en

Elsje dat het beetje lastig had met het ijsbeerke dat nog opkomst is.

François had reeds op voorhand alles in goede banen geleid en na afloop

was er tijd voor een drankje en een versnapering. Na afloop gingen we nog

even een groet brengen aan de nieuwe uitbaters van de cafetaria van

Olympos. En dan was het huiswaarts, toch nog even opmerken dat onze

nieuwelingen Joey en Jelle steeds aanwezig zullen zijn. Dus zijn gaan onge-

twijfeld strijden voor de trofee van regelmatigste ijsbeer van dit seizoen. Zij

er nog ijsberen die dit zien zitten ????

François en het mandje.

Dat onze voorzitter nooit om een stunt verlegen is, is gisteren nog aan het

licht gekomen. Tijdens het zwemmen had blijkbaar onze voorzitter zin om

te gaan winkelen in de viswinkel en was ineens met een mandje te bespeu-

ren in het water. Toen de persfotograaf en ik hem opmerkte en dit wilde

vastleggen op de gevoelige plaat, was ineens het mandje zichtbaar op de

kant. Maar François kon hem waarschijnlijk toch niet lang houden en besloot

verder te winkelen. Als deze taferelen zich aanhouden zal waarschijnlijk het

dybke op termijn in boekvorm verschijnen.



François en het wisselgeld.

Nog een leuke anekdote om te vertellen is ongetwijfeld de zaak met het

wisselgeld. Na een ijsberentraining waren we afgezakt in de cafetaria

Olympos voor de verder nabespreken. Tja het kind moet een naam hebben

hé. Toen we wilden afrekenen en het geld meegaven aan de uitbaatster gaf

ze mij het wisselgeld van François en omgekeerd. François zat erg gecon-

centreerd naar het wisselgeld te kijken maar zei geen woord, toen het uit-

kwam dat het wisselgeld omgewisseld werd blaakte er een zucht van

opluchting op zijn gezicht.

Welkom aan onze nieuwe leden.

Bij deze wil ik officieel onze nieuwe leden verwelkomen in de club; Bjorn,

Joey, Jelle, Patrick, Peter, Yorick, Yana, Jens, Melanie, Arian, Cian, Michaël,

Erwin, Steven en Kimberly  … en welkom terug aan Glenn. Het zal zeker een

leuke doop worden op 10 maart 2012.



De nieuwelingen staan te popelen om te gaan ijsberen.

Tijdens de eerste weken dat het seizoen begonnen was, stonden onze jeug-

digen te popelen om in het water te springen. Soms begonnen ze reeds te

zwemmen voor het officiële start uur van de training. Bij de nieuwe leden

spant de jeugd de kroon in het water en zijn ze continue aan het trainen

voor wedstrijden mee te zwemmen. Dat gaat beloven in SWEM. Dan heb je

ook van de nieuwelingen die in het reeds koude water afstandszwemmend

aan het trainen zijn. Er wordt weer heel wat afgezwommen in onze vijver.

We kunnen dit ook merken aan het aantal kijklustigen dat langs de kant

blijft toenemen. Voor sommige blijft het toch spectaculair het ijsberen.

Ondertussen hebben we in de club ook kunnen kennismaken met de drie j’s

en ondertussen zijn dat er al meer geworden. De drie j’s waren Jelle, Joey

en Jens en ik denk dat deze mannen nog regelmatig het dybke zullen halen.

Zwemmers psychologie voor wedstrijdzwemmers, de concentratie

“He, concentreer je nu eens op je race!”; 

soms hoor je dit wel eens een coach tegen een zwemmer/zwemster zeg-

gen. Maar het is een zin die weinig/geen zin heeft. Immers, wat moet een

zwemmer zich inbeelden bij concentratie en hoe moet dat? En hoe zorg je

voor de juiste wedstrijdspanning? 

Allemaal belangrijke vragen.

Om na te gaan of een zwemmer echt geconcentreerd is bij een training of

wedstrijd is er een model dat hierbij werkt. 

Het zijn de zes aandachtcirkels van de Duitse sportpsycholoog Eberspacher:



Cirkel 1 = jij + je taak (bewegingen, waarnemen, beslissen etc..) 

= bijvoorbeeld mijn elle boog moet hoger blijven

Cirkel 2 = directe afleidingen (tegenstanders, baan, omstandigheden) 

= bv. mijn tegenstander gaat me zo hard inmaken

Cirkel 3 = is-behoort te zijn vergelijking 

= bv. ik lig NU al 5 sec. achter op mijn schema, ik BEHOOR sneller 

te zijn

Cirkel 4 = bezig zijn met winnen / verliezen 

= bv. ik lig nu 4de, dus ik kan het nu maar beter laten lopen….

Cirkel 5 = gevolgen van winnen/verliezen 

= bv. als ik nu de limiet haal, mag ik naar het EK/WK of als ik verlies 

heb ik niets

Cirkel 6 = wat doe ik hier in godsnaam? 

= teken dat de motivatie minder goed zit / concentratie op het 

slechtste is

Probeer als sporter/zwemmer zoveel mogelijk in cirkel 1 te blijven zitten.

Klinkt makkelijk, maar dat is het lang niet altijd. Voor een openwaterzwem-

mer betekent cirkel 1 bijvoorbeeld dat je bezig bent met 1. de juiste tactiek

bepalen 2. de baan inspecteren 3. je tegenstanders in het veld observeren

4. hoe zijn de weersomstandigheden (wind, golven etc..) 5. waar zou ik kun-

nen versnellen etc.. EN voor een zwembadzwemmer kan dat zijn: 1. beter

stroomlijnen na het keerpunt 2. eerste slagen na het keerpunt niet ademen

3. betere catchfase 4. duw fase afmaken en relaxte overhaal 5. mijn race

plan is vanaf het begin hard



Het bezoek bij de sponsor.

François en Peter gingen op bezoek bij de sponsor voor het aankopen van

kledij. Het was een stralende warme dag in oktober en we werden opgevan-

gen door een winkelbediende. François stelde ons voor en dat we van de

Dendermondse IJsberen waren en vroeg dan of we even in de frigo mochten

zitten, tot grote verwondering van de winkeldame. De andere dame die een

klant aan het bedienen was wist ook niet goed wat ze hoorde en het potje

preparé werd ineens niet meer bijgevuld. De klant die in de winkel stond

keek ons ook vol verbazing aan. Toen François het werkelijke doel vertelde

was iedereen ineens opgelucht. Dus zint eer je begint als je met onze voor-

zitter op pad gaat.

Joey valt in het water.

Dit verhaal moet van de voorzitter. Op een mooie herfstavond op de steiger

in Dendermonde stond er heel wat leden op de steiger. Aangezien de lichten

niet echt goed werken ging ik als secretaris kijken of ik eventueel kon uit-

maken wat er juist scheelde aan de lichten, maar er was uiteraard niks te

zien. Bij het passeren van Joey die aan de kant van de steiger stond, viel hij

in het water en stak dat toen op mij, terwijl ik hem gewoon passeerde, maar

het mocht blijkbaar niet baten. Joey deed zijn verhaal tegen de voorzitter,

maar ik blijf erbij ik heb er niemand ingeduwd, Joey is er echt ingevallen,

wat wil je met jong geweld. François ik hoop dat je nu tevreden bent.



De afbraak werken zijn gestart aan de steiger.

Op een stralende woensdagnamiddag op 12 oktober klokslag twee uur zijn

de werken gestart aan onze drijvende steiger. Het was de steiger die er het

slechts aan toe was en waarschijnlijk heeft er eens iemand natte voeten

gekregen toen hij op de steiger stond. De voorzitter en de materiaal mees-

ter samen met twee dappere ijsberen zijn aan de werken gestart. Al gauw

bleef het slechte geraamte nog over en Joey zal het geweten hebben.

Tijdens een training stond hij nog op het slechte geraamte toe hij er ineens

doorzakten en dan een beetje bang was van een klein beestje. Het was

weer een hilarisch momenten en het zal waarschijnlijk toch weer een ander

zijn fout geweest zijn. Je ziet met sommige zaken moet je opletten als je er

aan begint.

t

De onbekenden kwamen nog eens ijsberen.

Sinds 9 januari 2009 staat er een filmpje op youtube onder de naam “ijsbe-

ren pieter en rasgard” en je ziet dat dit duidelijk gemaakt is op de steiger

van DYB maar niemand die wist wie het was en wanneer opname eigenlijk

gebeurd is. Jaren hebben we in het duister getast wie deze onbekenden

waren, want we wisten zeker dit waren geen leden van de ijsberen. Tot op

een zaterdagnamiddag één van beide nog eens kwam proberen. Dan werd

alles heel duidelijk, de onbekende was namelijk de broer van ons Katrien. Ik

denk dat hij er rapper inging toen de camera draaide, nu werden er wel

foto’s genomen.



De uitdagingen bij DYB.

Tegenwoordig kan je niemand meer uit de kleedkamer zien komen of er is

een uitdaging aan verbonden. Zo heeft Simon een manier bedacht om som-

mige sneller in het water te krijgen en het heeft zijn effect niet gemist. Zo

beloofde ooit Joey een euro wie het eerste in het water zat en dat was dan

nog onze jeugdverantwoordelijke Niels die de eerste duik nam. Simon dacht

dat kan ik ook en hij beloofde een euro wie het eerste de duik nam en de

jeugd was bijna niet te houden. Onder enkele valse starten en ondertussen

stonden we bijna halverwege de trap van Oylmpos, had ik nauwelijks tijd om

mijn fototoestel te nemen en dan bij de start was het een stormloop naar

beneden van Joey die toch zijn euro wou terug verdienen en het is hem

gelukt en natuurlijk al dat geloop naar het water lokte toch ook enkele toe-

schouwers er bij. En het leverde ook nog enkele fraaie beelden op ook.

DYB wordt een VZW.

Na het lang aandringen en het bijna verplicht worden (door onder andere

Vlaamse Zwemfederatie en de Sportraad) heeft DYB zijn aanvraag ingediend

om VZW te worden Daarmee werden de statuten uitgeschreven en het huis-

houdelijk reglement ook aangepast. Daarmee bestaat er nu ook een Raad

van Bestuur en een Dagelijks Bestuur binnen DYB. Wie graag een exemplaar

heeft van de statuten en/of het huishoudelijk reglement dient maar een

seintje te geven naar Peter@dendermondseijsberen.be en die krijgt dan zo’n

exemplaar in de mailbox. Het is vooral ook veiliger voor de bestuursleden en

leden van de club omwille van de bouw van de nieuwe steiger.



Eric is opnieuw papa geworden.

Eric is opnieuw papa geworden en ons Elsje mama. Nathalie heeft er een

kleine zus bij gekregen en we zullen ooit deze dames nog mogen begroeten

op onze steiger als ijsberen. Hieronder vindt u nog eens het geboortekaartje

van Stephanie. Ook is het in dit dybke de beurt aan Els om de kettingbot-

sing in te vullen. Alvast een hele dikke proficiat aan de hele familie.

Originele domeinnaam terug in ons bezit.

Het heeft enkele jaren geduurd, maar sinds begin oktober hebben we terug

onze originele domeinnaam terug van de club. Dit was eigenlijk een belang-

rijk gegeven omdat deze vroeger in veel publicaties gebruikt werd. Deze

werd toegevoegd aan de domeinnaam die we tegenwoordig hebben, dus

met beide name kom je op één website terecht. Dankzij ook Kenneth onze

eerste webmaster die mij geholpen heeft. Ondertussen heb ik ook de statis-

tieken aangezet op de server om de bezoekers op onze website te registre-

ren en je raad het nooit op 14 dagen ( de dagen dat de statistieken

opstond) hadden we maar liefst 381 unieke bezoekers en 598 hits door de

zoekmachines, je ziet onze website wordt serieus bezocht. Het fijne van de

hele zaak is als er nu nog een mail naar info@dyb.be gestuurd wordt, deze

ook terecht komt.



Halloween Ice Swimming

Ondertussen was het tijd geworden voor onze eerste activiteit bij DYB

namelijk Halloween vieren en voor de gelegenheid werd er een prachtige uit-

nodiging voor gemaakt en een nieuwe naam gegeven “Halloween Ice

Swimming” en deze werd rond gestuurd naar al onze leden. François en

Thierry waren al volop bezig om alles in goede banen te leiden en de nodige

versiering aan te brengen rond de vijver. Zo was onze steiger volledig omge-

ven met kaarsen. Ook de mama van Jens had veel moeite gedaan, de lekke-

re soep was van haar en viel bij de leden goed in de smaak en dat was nog

niet alles, er waren ook vele hapjes en chips bij, dus het was zeker partyti-

me op de parking van de Olympos. De leden begonnen met een flinke

opwarming, wel Arian en Cian die achter elkaar zaten en maar bleven lopen

en op den duur begon iedereen op de parking ronde te lopen. Uiteindelijk

kwamen ze naar de vijver om de duik te nemen. De kersverse papa Eric was

ook van de partij en het geschenkje van de club werd met deze overhan-

digd. Ondertussen ging iedereen even zwemmen in het water en Arian kon

er niet genoeg van krijgen en sprong er spontaan driemaal in en zou blijven

doorgaan. Waarschijnlijk dacht hij dat hij anders geen soep zou krijgen en

zoals je DYB kent werd het weer een feestje waar vele bezoekers van de

Oylmpos raar van opkeken, maar bij de ijsberen zijn we dat ondertussen

gewoon geworden.



Wedstrijd in SWEM.

We waren ondertussen aanbeland aan onze eerste wedstrijd van het seizoen

en deze werd georganiseerd door SWEM in Wachtebeke. Voor de eerste

keer in vele jaren konden we enkele wedstrijdzwemmers inschrijven en heb-

ben we ook nog eens meegedaan aan de aflossing. Maar beginnen bij het

begin, al van donderdag begonnen onze ingeschreven wedstrijdzwemmers al

een beetje zenuwen te krijgen, terwijl de meeste van het bestuur in de kan-

tine zaten verder te overleggen bij een lekkere Leffe, waren onze jeugdigen

aan het zwemmen en aan het oefenen voor te duiken in Olympos. Dan

zaterdag de dag voor de D-day, want voor de meeste was het wel hun eer-

ste wedstrijd tijdens een ijsberenwedstrijd of hun eerste zwemwedstrijd in

het algemeen. Zaterdag werd er dus nog volop getraind in de Olympos en

dat onder het waakzame oog van de jeugdcoördinator. Alles zag er dus

prima uit en alles liep bijzonder vlot. Sommige gingen eerst nog naar een

halve liter fuif en dat is voor enkele niet echt goed bevallen. Veel vroeger

dan verwacht (en ik heb het nieuws uit goede bron) moesten ze reeds

opgehaald worden en lag ons Kimberly op straat in Zele en Jelle kon niet

meer zeggen van welke parochie hij was. Het nieuws had mij al zaterdag-

avond nog bereikt en ik zag het niet meer zo goed zitten. Maar wonderwaar

zondagochtend was iedereen tijdig op post aan de Olympos en konden we

tijdig vertrekken naar Wachtebeke. Toen we daar aankwamen zagen we

reeds vele bekenden van andere ijsberenclubs en het weerzien was enorm

positief en sommige clubs zagen dat we extra leden hadden bij de club en

dat we enkele wedstrijdzwemmers ingeschreven hadden. Vooral de voorzit-

ter van Theux was heel blij voor ons dat het zo goed ging met onze club,

daaraan zie je dat ook andere clubs onze website nakijken. 10.30 begon de

eerste wedstrijd en ik moest weer fungeren als tijdsopnemer. Jelle moest de

spits afbijten en deed het bijzonder goed, maar was wel geschrokken van de

koude van het water, dat een temperatuur had van 12°. Joey, Yorick en

Jens, die ze voor de gelegenheid vijf jaar ouder gemaakt had, deden het ook

bijzonder goed. Eerst lieten ze het hoofd eventjes hangen omdat ze niet

gewonnen hadden, maar je mag niet vergeten de mannen in hun reeksen

doen het al verschillende jaren. Ik was heel tevreden en ik was niet alleen

die vond dat ze heel goed gezwommen hadden. We gaan zeker uitkijken

naar de volgende wedstrijden en het meeste van wat telt, we hebben ons



allemaal goed geamuseerd. 

Arian toerist in plaats van ijsbeer.

Op een onbewaakte dinsdagavond hing Arian het wel serieus uit, niet als ijs-

beer, maar als toerist. Af en toe staat er fruit in de Olympos in de hal en die

mogen op gegeten worden door de bezoekers van de Olympos en de mees-

te nuttigen het fruit als ze uit het zwembad komen, maar dat is even buiten

Arian gerekend. Die begon het fruit te eten voor het ijsberen en het was

zeker het zicht waard, met zijn zwembroek op de bank in de hal en dan

maar een pruimpje eten, juist een toerist in een vijfsterrenhotel in het mid-

den van de Sarah, maar bij ons had het water een

tempratuur van 11°. Arian is één van onze nieuwste

leden en zal waarschijnlijk nog veel het dybke halen,

zijne vriend Cian is ook aardig op weg.



Wedstrijd zwemmers maken zich klaar voor hun wedstrijd.

Sinds dit seizoen laten we iedereen met verstomming staan in andere clubs

tijdens wedstrijden want DYB heeft terug een aantal wedstrijdzwemmers.

Vele hadden SWEM als eerste ervaring, maar nu Theux in aantocht is ver-

schijnen zelfs een aantal leden die gaan meedoen aan de wedstrijd in aange-

paste wedstrijdzwemkledij, dit is dus een teken dat ze het goed menen en

je hebt ze nog nooit zo hard weten trainen in Olympos. Ze trainen echt op

alles, baantjes trekken, uithouding, zwemslagen en duiken. Het is fijn om

zeo onze leden bezig te zien en de ijsberensport en de club naar een hoger

niveau te brengen. Ik ben altijd al fier geweest op onze Dendermondse

IJsberen, maar nu kom ik echt ook met de borst vooruit aan op een uitwed-

strijd. Zelfs onze vrienden van Theux zijn heel tevreden dat onze club het

zo goed doet, dus u ziet dat andere clubs ook onze website raadplegen en

dat vinden we dan weer fijn hé.

Het foutje van de voorzitter tijdens het afbreken van de steiger.

Iedereen weet ondertussen dat we de afbraakwerken zelf uitgevoerd heb-

ben aan de oude steiger, zowel de drijvende dat eerder werd afgebroken.

De firma Quinetlier begon dan direct de drijvende steiger op te bouwen,

zodat het ijsberen kon blijven doorgaan. In een record tempo van één dag

was deze al opgebouwd en dan moest de vaste afgebroken worden terwijl

de mannen van Quintelier nog bezig waren aan de afwerking van de drijven-

de steiger. Op dinsdag 15 november (waarschijnlijk een dag dat in het

geheugen van onze voorzitter gegrift staat) waren François, Eric, Thierry en

Simon van de partij om de werken aan te vangen. Bij de laatste plank dat

moest afgebroken worden, liep het grondig mis, er was niemand vrijwilliger

en François dacht “er kan toch niks verkeerd gaan” ging François de laatste

plank te lijf. Bij he loswrikken van de plank liep het echter grondig mis, niet

alleen de plank kwam los, maar François viel pardoes in het water. Hij was er

echter niet op gekleed, met hebben en houden en al zijn kleren aan viel hij

in de vijver. Door de val in het water was François echter niet meer bereik-

baar want de GSM was ook klets nat en er zat zelf slijk in de onderbroek

van de voorzitter. Hij moet dit echter nogal tegengekomen zijn want



François heeft steeds reserve kleren in de wagen liggen. Achteraf kon de

GSM ook nog gerecupereerd worden en was onze voorzitter terug de vrolijk-

heid zelve. Toch is er één ding jammer, er heeft niemand gedacht aan foto’s

nemen, want dit mag echter niet ontbreken vind ik. Bedankt aan alle hel-

pers, ook de jeugd die heeft meegeholpen voor de drijvende steiger af te

breken.

Steiger te koop.

Op de website bij nieuws verscheen ineens volgend bericht, Te koop, steiger

voor aan de waterkant, weinig of niet gebruikt, prijs overeen te komen. Ik

moet zeggen dat ik tot op heden nog geen reacties gekregen heb. Wel spij-

tig hé.



DYBshop gaat terug open.

Naar jarenlange teloorgang van onze shop is er terug verbetering in zicht,

naar jarenlange vragen en briefjes afgeven wat onze voorzitter juist wilde

van kledij, zijn er terug trainingen besteld bij Jartazi. Er waren reeds lange

gesprekken aan de gang en we hebben ondertussen ook een sponsor die we

bijzonder dankbaar zijn voor zijn gebaar. Ondertussen werden de logo’s

opnieuw gemaakt en zijn de drukproeven door de sponsor ook goed

gekeurd. Op een avond was reeds de bestelling geplaatst en nu is ze dus

volledig afgewerkt. Het is dus een kwestie van tijd wanneer de bestelling

dus zal arriveren in Dendermonde. Sommige leden zagen dit direct positief

en waren heel tevreden. Het kan zijn dat er bij het te perse gaan van dit

boekje reeds de trainingen al zullen zijn. Een zaak is reeds duidelijk, u zal zo

een training kunnen kopen aan de prijs van 30€ en geloof me, het is echt

een kwaliteitstraining. En onze voorzitter zag dat het goed was …

De ouders willen ook eens weten wat ijsberen is.

De meeste ouders verklaren hun zoon of dochterlief voor gek als ze zich

aansluiten bij de ijsberen. Nu heb je verschillende ouders die graag eens

komen kijken op de steiger wat nu eigenlijk het ijsberen inhoud en wat hun

telg doet in het water. De meeste ouders vinden het dan ook koud en staan

al te bibberen als ze het nog maar zien hoe alle ijsberen in het watergaan.

Je hebt dan ook ouders die het zelf ook eens willen uitproberen en brengen

dan hun badpak mee en springen of gaan ook eens in het water. Dat heeft

mama Joey ook eens gedaan. Op een onbewaakte avond had An haar bad-

pak mee en ging ze mee in het water, ik denk niet aan haar gezichtsmimiek

te zien dat dit nog voor herhaling vatbaar is, maar het was toch een leuke

avond.



Kerstduiken her en der.

Er zijn verschillende kerstduiken gepland in december, maar er is geen offici-

ële wedstrijd in de hele maand december. De Kerstduik van Brugge is de

moeite en is vooral gesponsord door Jagermeister alleen als hie ijs en ijs

koud is, daar staan trouwens dan ook vele toeristen naar te kijken op de

Brugse Reien en is zeer aangenaam omdat we daar vele bekende gezichten

zien van de ijsberenwedstrijden. Ook in Pollare staat er een Kerstduik

gepland door de kikkertjes en daar hebben we vorig jaar ook aan deelgeno-

men. Ook is er reeds een contact met de organisators van Rekkem om een

demonstratie te geven op de kerstmarkt. Dit hebben we in het verleden ook

nog gedaan. Voorlopig is er nog niet meer van geweten, maar ik hou u ver-

der op de hoogte.

De Nieuwjaarsduik in Oostende op 7 januari 2012.

Vorig jaar zijn we nog massaal de Nieuwjaarsduik gaan beleven in Bredene

met verschillende leden van DYB. Het was er veel aangenamer, maar enkele

hebben toch de Nieuwjaarsduik in Oostende gemist. Dat beide

Nieuwjaarsduiken op dezelfde moment doorgingen was tot groot ongenoe-

gen van de Stad Oostende, die het niet kon nalaten hun ongenoegen op

Bredene in de pers uit te smeren. Nu zijn ze weer gesplitst, de eerste week

is het de Nieuwjaarsduik in Oostende en sommige leden en ook sympathi-

santen waren tevreden toen ze deze data zagen in onze activiteitenkalen-

der. Daarmee zal ik ten gepaste tijd aan iedereen vragen die interesse heeft

en dan zal ik DYB weer als groep inschrijven. Ook dit  jaar maken we dan

weer deftige afspraken om samen in groep te vertrekken en zeker in groep

op het strand aanwezig te zijn in afwachting van onze kersverse en goed

voornemen in de zee. Ik denk dat er heel wat belangstelling zal zijn en je zal

het zien de nodige mails zullen ten gepaste tijde wel vertrekken.



De Nieuwjaarsduik in Bredene op 14 januari 2012.

Zoals in vorig vermeld artikel gaan we dus een week later weer op bezoek

bij onze West-Vlaamse vrienden in Bredene en dat ligt net naast Oostende.

Aangezien ze  de organisatoren deze Nieuwjaarsduik bescheiden willen hou-

den, is er een beperking op de deelnemers die mogen inschrijven. We heb-

ben als DYB er geen probleem mee, we hebben zelfs voorrang op andere

clubs en deelnemers omdat ze deze Nieuwjaarsduik willen bescheiden hou-

den.

Nog eens de afspraken herhalen.

We zijn destijds overeengekomen met zwembad Olympos om de kleedka-

mers na het ijsberen te ontruimen tegen 20u30. Gelieve ook badslippers te

voorzien om van de steiger naar de kleedkamers te gaan in Olympos, zoda-

nig dat het onderhoudspersoneel niet te veel hoeft te kuisen. Gelieve ook

tijdig in de Olympos aan te komen voor de training in de mate van het

mogelijke (ik bedoel dan werk gerelateerd) en de training om 19 uur aan te

vatten. En indien er problemen zich voordoen in de club, gelieve dan

François of Peter hiervan op de hoogte te brengen en we gaan dan een pas-

klare oplossing zoeken. We blijven er naar streven om een grote leuke club

te blijven behouden.

De Sint zal dit jaar niet naar de steiger komen.

Wegens tijdsgebrek zal dit jaar de Sint niet komen naar de steiger in

Dendermonde, maar volgend jaar zal hij zeker terug op post zijn, sorry voor

het ongemak.



Respect in je sportclub

van de sportclub: de teams en hun trainers, ouders, de vrijwilligers en zeker

ook de clubbestuurders! Want waar respect in het gedrang komt, loop je

aan tegen gedrag dat inbreuk pleegt op het welzijn en de veiligheid van alle

leden van de sportclub, gedrag dat het goede verloop of het imago van de

sportclub aantast. Kortom, onsportief gedrag. 

Respect is niet alleen de basis voor een leefbare maatschappij maar ook de

basis voor een goed en vooral "sportief" werkende sportclub. Het is niet

iets dat je met geweld afdwingt. Respect dat toon je en verdien je. 

Tegen een inbreuk van respect nemen we samen  met de clubbestuurders

onder de loep welke bijstand of steun noodzakelijk is bij ernstige inbreuken

met intimidatie, discriminatie, pesten, alcoholmisbruik, vandalisme en 

mogelijk geweld tot gevolg.

Het is voor ieders belang om gerespecteerd te worden en wij als clubbe-

stuurders zullen daarbij trachten te helpen om alles in goede banen te 

leiden.

RESPECT in de sportactiviteiten kunnen eenvoudig zijn:

• Zelf-respect

• Respect voor degenen die anders zijn (kort, lang, dik, dun, goed in  

sport of niet zo goed, buitenlander, meisjes, jongens, gehandicapten, 

arm, rijk, …)

• Respect voor de coach en de (managers van de club) personen die de 

club in goede banen leid.

• Respect voor het pand en materiaal.

• Respect voor de tegenstander in een wedstrijd – er zou geen spel zijn 

zonder hen.

• Respect voor de scheidrechter en zijn beslissingen, zelfs wanneer hij er 

wordt vermoed dat hij een slechte beslissing neemt, zonder hem zou 

er geen concurrentie zijn. 

• Ervoor zorgen dat de ijsberensport een plaats is van ontspanning, 

nieuwe ontmoetingen en vriendschap.

Wie Respect heeft voor iedereen … RESPECT wijzigt ons leven.

Ik hoop dat iedereen hier een beetje rekening mee houd.



De resterende activiteiten kalender.

11-12-2011 Kerstduik in Pollare ZDKK Pollare

18-12-2011 Kerstduik Brugge BYK Brugge

22-12-2011 Kerstman op bezoek DYB Dendermonde

03-01-2012 Nieuwjaarsreceptie DYB Dendermonde

07-01-2012 Nieuwjaarsduik Oostende Stad Oostende

08-01-2012 Nieuwjaarsduik De Ster Ster Sint-Niklaas

14-01-2012 Nieuwjaarsduik Bredene BBV Bredene

15-01-2012 Zwemfeest BYK BYK Brugge

22-01-2012 Zwemfeest DIJ DIJ Deurne

29-01-2012 Zwemfeest ZCY ZCY Boom

12-02-2012 Zwemfeest DYB DYB Dendermonde

26-02-2012 Zwemfeest HUY CRNH Huy

10-03-2012 Doop nieuwe ijsberen DYB Dendermonde

10-03-2012 Eindfeest DYB DYB Zele

25-03-2012 Carnavalsduik DYB Hamme

08-04-2012 Paasduik Donkmeer DYB Berlare

05-05-2012 DYB Zomerhappening DYB Hamme



… niemand rabarberjenever lust bij de ijsberen …

… Onze nieuwelingen het zien zitten om altijd aanwezig te zijn …

… Joey op zijn eerste training nieuwe leden aan het ronselen was …

… Jens zich soms van zijn beste kant laat zien op de steiger …

… Dat Melanie als 8 jarige zwemt als een volwaardige ijsbeer tijdens de 

eerste training…

… Jens ijsblokjes krijgt aan zijn kl**tjes in het water …

… Jelle met een baard uit het water kwam…

… Yorick de uitdaging van het ijsberen aannam…

… François soms diepe geheimen heeft…

… er weddenschappen afgesloten worden in de kleedkamer…

… François er soms geen erg in heeft wat hij allemaal tegen het dybke 

vertelt…

… Katrien de jeugd goed kan motiveren…

… Kimberly op straat durft liggen na een fuif…

… Opletten als Jelle in je auto zit na een nachtje stappen…

… Sem een beetje onwennig stond naast Kimberly op de steiger voor de  

foto …

… Thierry een volwaardig duikinstructeur wordt …

… Arian gekend staat voor zijn goocheltrucs …

… Kimberly sneller in het water gaat als ik ook in het water ga …

… Yana graag knuffels geeft als ze uit het water komt …

… Yana kent niet het verschil tussen een Berner Sener en Sint Bernard …

… Arian vrolijk staat rond te huppelen op de steiger na een frisse duik …



Slotwoord

Voila, daarmee zit de 33ste editie er weer op en zijn we ondertussen ook al

bezig met de editie 34 waar we uitvoerig over Theux gaan spreken en het

weekend dat we daar verbleven hebben. Anders werd deze editie te dik en

dat zouden we ook niet willen hé. Nu is het nog nagenieten van onze nieu-

we steiger en de groei van de club en we hopen dat iedereen zich enorm

blijft amuseren en dat we nog vele uitstappen als club mogen meemaken. 

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.

Medewerkers dybke 33

Redactie en eindredactie Medewerkers Foto’s

Peter Van Doorsselaer François Van Den Broeck Peter Van Doorsselaer

Thierry Smulders Eric Du Bois

Els Beirens



Kettingbotsing met: Els Beirens

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: Beirens

Voornaam: Els

Roepnaam: Elske

Geboortedatum:  07-04-1979 na christus

Woonplaats:  Het huis Anubis

Hobby’s: Ijsberen , aquajogging, en mijn gezin vertroetelen. 

Lievelingseten:  Muggetongen in de paraplusaus.

Haarkleur:  …ja…ja…blond.

Kleurogen:  Als je het echt wil weten , kijk dan maar eens goed.

Lengte: just gepast

Schoenmaat: Vroeger een fijne 36, maar na twee dikke buiken en wat meer vocht ,

maatje 37.

Geslacht:  Op en top een vrouwtje.

Lievelingsdier:  Een zeepaardje,zeehond,bultrugwalvis, maar nogal moeilijk te verzorgen

thuis, daarom houden we het bij twee katten.

Geluksgetal: Even en onder de tien.

Lievelingskleur:  donkerbleek

Mooiste land: Wonderland , je weet wel waar die Alice rond loopt. 

Ik ben een beetje verliefd op......:  Kabouter wesley

Ergste nachtmerrie:  Een droge vijver.

Mijn dagelijkse soap:  Kaatjes Tralalaatjes, Dora, Diego, Hello Kitty…

Leukste geschenk:  Stylo’s, zeepjes, sleutelhangers als er maar reklame op staat.

Lijfspreuk: Ieder zijn pijp en toebak ! 

Ik ben jaloers op: Al degene die nu mogen ijsberen, ik mag nog niet van de dokter L 

Mijn idool is:  Willy Sommers

Favoriete groep: Gans die nest van Studio 100...ik sta er mee op en ga er mee slapen. 

Lievelingsdrank:  Donker en van het vat, maar voorlopig is het spa reine…voor mijn melk-

productie op gang te houden, alles voor de kleine Stephanie.

Beste film:  Bumba en Bumbalu op kroegentocht.

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? De eerste keer

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? 

Die gast met zijn oranje badjas, en onze voorzitter,secretaris….oeps nu ben ik aan het

slijmen.

En de volgende is: Katrien Van Den Bossche



Bestuur

Voorzitter

François Van Den Broeck - Roodkruisstraat 26 - 9220 Hamme

Tel. 0475 58 99 89 - email: francois@dendermondseijsberen.be

Secretaris - Redacteur DYB’ke

Peter Van Doorsselaer - Kouterstraat 144 - 9240 Zele

Tel. 0475 65 20 63 - email: peter@dendermondseijsberen.be

Penningmeester

Ronald Cool - Vondelstraat 41 - 9280 Lebbeke

Tel. 0494 72 10 24 - email: ronald@dendermondseijsberen.be

Materiaalmeester - technieker - DYB shop

Thierry Smulders - Ravestraat 44 - 9240 Zele

Tel. 0475 36 73 21 - email: thierry@dendermondseijsberen.be

Bestuurslid

Eric Du Bois - Kouterstraat 149 w2 - 9240 Zele

Tel. 0486 53 94 25 - email: eric@dendermondseijberen.be

Jeugdcoördinator

Niels De Bilde - Ridderstraat 32/2 - 9200 Dendermonde

Tel. 0476 45 52 47 - email: niels@dendermondseijsberen.be

www.dendermondseijsberen.be


