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Voorwoord.

Ik begon eigenlijk het gezaag van onze leden een beetje beu te geraken,

wanneer komt het nieuwe dybke uit of moet ik voor sommige leden zeggen

het dobke, ja hebt van die leden die alles zouden veran-

deren. We zijn bijna aan het einde van ons seizoen en ik

moet zeggen het is een seizoen dat bijna voorbij 

gevlogen is, het was enorm razend druk, maar ik ben blij

dat we veel nieuwe leden mogen verwelkomen hebben

en ze hebben meegewerkt aan de uitbouw van onze club

tot een goed resultaat en ook met het uitstellen van

onze wedstrijd hebben we nationaal nieuws gehaald. De

mensen spreken weer over ons en kennen ons dat het

niet mooi is, er werden ook enkele aanpassingen gedaan aan onze website

en zo werd de activiteitenkalender onder een aparte tab geplaatst zodat

deze gemakkelijker raadpleegbaar is voor onze leden. Voor de rest lees je

weer alle dolle fratsen die onze leden hebben uitgestoken. Allez ik ga je niet

langer in draai houden en geef snel het woord aan onze voorzitter.

Peter

Voorwoord van de voorzitter.

2012? Een nieuw jaar?  Echt opnieuw beginnen doen de

Dendermondse  IJsberen niet op 1 januari. Als lid en bestuurs-

lid  werken wij immers voortdurend verder aan de uitbouw van

onze club en het comfort van onze leden. Ons winterseizoen

start trouwens al eind september en “overlapt” het nieuwe

jaar. Voor wie ik echter dit jaarbegin moest gemist hebben, in

elk geval nog mijn allerbeste gelukwensen voor een aange-

naam, gezond  en gelukkig nieuw jaar. 

In de loop van de voorbije maanden hebben we echt al heel wat 

gerealiseerd, vernieuwd en verfraaid. Maar iedereen weet dat er nog heel

wat werk te doen is in 2012 en de daarop volgende jaren. Laat ons stap

voor stap verder werken. We kijken binnenkort al uit naar onze eigen 

wedstrijd, onze winterwandeling, onze Carnavalsduik in Hamme en onze

Paasduik op de Donk in Overmere. 



Tussendoor her en der nog wat wedstrijden meepikken en onze kalender

staat weer serieus vol. Het eindfeest duikt in de verte al op. We bouwen

samen aan ons imago, onze eigen huisstijl, onze eigen identiteit. 

Speciaal voor “onze jeugd” denken we aan het organiseren van een fuif.

Liefst nog op het eind van dit seizoen of begin zomerseizoen. Alle 

vrijblijvende info hierover is welkom bij het bestuur. Ge weet, die ouwe 

knarren hebben niet zo veel binding met jongerenfuiven. Kom dus maar

gerust eens babbelen. We kijken er naar uit.

François

Weekendje Theux.

Het was ondertussen tijd geworden voor de tweede uitwedstrijd naar het

verre Theux en vooral onze vrienden nog eens een goedendag te gaan 

zeggen of moet ik zeggen “dit bonjour”. Het was een beetje onstuimig de

dagen ervoor want we hadden geen uitnodiging ontvangen voor hun 

wedstrijd, maar dit was enkel te wijten aan een vergetelheid en een fout in

het adressenbestand van hun email gegevens. Dit werd algauw recht gezet

en ondertussen hadden ook al enkele besloten om er een weekend van te

maken, van vrijdagavond tot zondagmorgens. Dus we besloten met twee

wagens te vertrekken An en Peter en Thierry en François gingen 's anderen-

daags komen.  Aan de bagage te zien van sommige van ons leden waren zij

van plan om langer te blijven dan een weekend, er was zelfs een 

aanhangwagen mee die ook volledig vol materiaal zat. Ik wil met sommige

mensen niet op vakantie gaan als ze moeten pakken voor 14 dagen, 

waarschijnlijk gaan ze dan met een grote vrachtwagen voor enkel het gerief

te leveren. Zo reed Marc en An als eerste op kop en Peter volgde met de

rest van de kids in zijn auto, welke verhalen ik allemaal gehoord heb, is

soms wel om rood van te worden, maar ik ga ze hier niet allemaal uitschrij-

ven anders moeten we nog de naam van ons clubblad veranderen en dat

zijn niet we niet van plan uiteraard. Ondertussen was er ook een andere weg

gevolgd dan dat de GPS aangegeven had en waardoor de reisweg iets langer

duurde. Halverwege haalde ik An in vertrok naar het bewuste huis om de

vriendelijke verhuurder niet te lang laten wachten. Opeens kreeg ik telefoon

van An dat ze een goeie 300 meter van het huis verwijderd was en wij

waren er toch nog een groot eindje af, niet getreurd ga dan maar binnen en



ik begon stiekem te denken aan een avondlijke snak, aangezien An nu toch

de eerste was. Opeens melde de GPS dat ik in de buurt van de gekozen

bestemming was en de spanning begon te stijgen en Jens maar sakkeren

dat allemaal die doppers grote huizen hadden. Opeens zegt mijn GPS u hebt

u bestemming bereikt en het enigste wat ik en de kids zagen waren bomen

en hooibalen. De kids begonnen reeds een klein beetje te panikeren en ik

was er ook niet gerust in, waar was ons huis naar toe en waar was An, haar

wagen was ik nog nergens tegengekomen. Met de grote lichten aan zag ik

dat ik midden in een bos stond en nergens huizen te bespeuren waren. Dan

maar eventjes terug keren terwijl Jensken aan het eerste huis zijn beste

Frans bovenhaalde en vroeg “meneer waar is hier nummer 15?” Terwijl ik

zag dat we aan huis 17 stonden dacht ik het is misschien hiernaast en

inderdaad het was er naast en de vriendelijke verhuurder kwam al naar 

buiten gesneld. Maar waar was An, ze moest er allang geweest zijn. Terwijl

de eigenaar mij alles vertelde van het huis renden de kids doorheen het huis

en verkenden reeds op eigen houtje het huis en ontdekten dat er ook een

speeltuig in de tuin aanwezig was. Nog het gesprek wat afronden met de

eigenaar ging ineens mijn GSM over en het was de vermiste An met de rest

van de bende, dat ze het huis niet vond en waar ik op dat moment was,

toen ik vertelde dat ik reeds in het huis aanwezig was … werd het stil aan

de andere kant van de lijn. Ze waren echter nog 8 kilometer verwijderd van

onze vakantiewoning. En de eerste avond was het redelijk rustig. Iedereen

was een beetje uitgeput van de verre reis naar Stoumont juist kleine Robby

bleek onvermoeibaar. Die wilde niet echt gaan slapen. Het was een prachtig

weekend en de dag nadien kwam François met Thierry. We waren al eens in

de namiddag Spa gaan verkennen en gingen naar de vakantiewoning om het

eten klaar te maken. An ging eerst de kids eten geven en daarna kwamen

wij aan de beurt, geen probleem, de kids hadden vlug eten en gingen nog

eens een bos wandeling maken, inderdaad het bos waar we de eerste avond

ingereden waren. We dronken een pintje en François had de kids beloofd dat

we een uur later nog eens naar Spa gingen rijden en hij een rondje ging

trakteren. Juist ons eten kwam er niet, de pot bleef maar op het vuur staan

en stiekem begonnen we toch te denken dat we ons ’s anderendaags aan

de tafel van de kids gingen zetten om zo toch rapper aan eten te komen.

An begon nerveus te worden en we begonnen er grappen over te maken.

Toch is alles goed gekomen en zijn we ’s avonds nog naar Spa gereden. 



De kids wilden terug naar de vakantiewoning (ik denk dat er op de 

bovenverdieping van de vakantiewoning toch het één en het ander gebeurd

is” en François en Thierry beleven achter. Een ruime tijd later kwamen ze

toe, beiden een beetje beschonken en het viel niet echt op, maar tegen

onze voorzitter moest je op den duur toch vier keer hetzelfde vertellen en

bleek hij het ’s anderendaags nog vergeten te zijn. We zijn uiteraard niet

lang opgebleven want ’s anderendaags was het de grote wedstrijd in Theux

en weer voor sommigen hun eerste wedstrijd. Maar eerst werden nog de

nodige afspraken gemaakt om ’s morgens alles vlot te laten verlopen in de

badkamer en dat iedereen zich tijdig kon aankleden.

Wedstrijd in Theux.

Aangezien we maar 17 kilometer van Theux zaten hoefden we niet echt

vroeg op te staan en ondertussen was Niels ook al onderweg richting Theux

samen met De Pleckerkes en een vermoeide Jelle, die zal waarschijnlijk veel

geslapen hebben in de auto, ik ben er quasi zeker van. Ondertussen waren

wij reeds gearriveerd op het strijdtoneel in Theux en was iedereen blij ons

weer te zien en vooral we hadden veel wedstrijdzwemmers mee en nog

enkele demonstranten. Aangezien sommige deelnemers nog onderweg

waren met de trein, werd het wedstrijd programma eventjes door elkaar

geschud en begonnen de demonstraten om het beste van hun zelf te

geven. Aangezien ik moest fungeren als tijdopnemer, was Niels de fotograaf

van dienst. De eerste die moesten opdraven voor hun wedstrijd waren Jens,

Yorick en Jelle, die blijkbaar niet uitgeslapen was goed voor een 2e , 3e en

4de plaats. De volgende wedstrijd was het de beurt aan Arian en Joey die

goed waren voor de 3e en 4e plaats. Niet te vergeten dat Joey vrijdag-

avond nog op de spoedafdeling zat net voor we vertrokken, hij had namelijk

zo hard gewerkt dat hij een stuk metaal in zijn been gekregen had. In mijne

tijd noemde dat spelen in de klas. En dan was het de beurt aan Thierry die

prompt een tweede plaats verzilverde en dan maar afwachten op de wed-

strijd van onze voorzitter, hij had het gezegd en ging het ook doen. Aan

supporters ontbrak het niet want iedereen van DYB was aan het roepen

voor onze voorzitter en de avond ervoor blijven hangen, als dat maar goed

afliep. Ze sprongen in het water en François was goed mee en op een

bepaald moment krijg hij een slok water binnen in zijn mond en toen was hij



er even niet goed van, het koste hem trouwens ook een plaats. Maar moest

er in plaats van water, Chimay Blue in het zwembad gezeten hebben, was er

geen probleem. Hij haalde met alle fierheid de derde plaats. Als we zo blij-

ven verder gaan moeten we op den duur ook nog een kreet verzinnen. Dan

hebben Arian, Thierry, Jens en Yorick de aflossing gezwommen, ze hebben

niet gewonnen maar hebben heel goed de eer verdedigd van de club, we

mogen trots zijn, we hebben in jaren nog niet zoveel punten gehad.

Natuurlijk mogen we ook onze demonstranten niet vergeten Kimberly, Cian

en Yana die ook hun best gedaan hebben. Kimberly en Cian met een wed-

strijd om ter snelst uit het water, terwijl Yana menigte harten deed sneller

slaan door sierlijk rond te zwemmen in het water. Het was een geslaagd

weekend en we hebben ons allemaal reuze gehad en mama Joey (An) heeft

haar beste Frans boven gehaald om ook nog wat zeevruchten te verkopen

en ze hebben het heel goed gedaan. En dan zijn we recht naar huis gereden

zonder omwegen (wink)



DYB’ers in het maanlicht.

Op een prachtige dinsdagavond in Dendermonde sloeg het noodlot toe. We

waren ondertussen 6 december geworden en wegens het overhaast vertrek-

ken thuis was ik mijn sleutels vergeten thuis. Ik dacht dat onze voorzitter of

materiaal meester aanwezig ging zijn, maar beide heren waren afwezig en

daarmee kon ik onze materiaal kast niet openen. Dus er kon geen extra ver-

lichting geplaatst worden rond de vijver en bij navraag bij de leden had er

niemand een probleem mee. Het was trouwens ideaal moment tegen de

lichtpollutie. Iedereen was er van verwonderd hoe goed men nog kon zien

en vooral, het was heel gezellig zwemmen die avond. Dit kunnen we niet

altijd doen omwille van de veiligheid, maar misschien is het nog eens voor

herhaling vatbaar en Cian was aanwezig ondanks hij ziek was om toch nog

eens iedereen te zien en een vriendelijke goeiedag te zeggen. Je ziet het de

sympathie van de leden gaat ver voor elkaar. Nog een heel klein detail, het

water was op dat moment al 7° en sommige leden begonnen het al een

beetje te koud te vinden. En op de wijze woorden, dat het nog kouder ging

worden werd er vol verwondering gekeken.

Het voorstel van Yana.

Yana deed op een onbewaakt moment een voorstel om een volledige pagina

te wijden aan het wel en wee van de pleckerkes, en wie kent ze niet in de

club.

Hier kan wel over nagedacht worden, maar een passende tittel heb ik nog

niet gevonden anders was het geen probleem geweest. Hoe zouden we

deze rubriek dan nog noemen, het leven zoals het is, De familieperikelen,

wel en wee van de pleckerkes, kortom iedereen die een goed voorstel heeft

mag het gerust laten weten en dan gaan we over tot publicatie. En hoe kan

je iemand brandend nieuwsgierig houden, je zegt dat de neef (Sem) in mijn

auto iets erg gezegd heeft over Yana en de Yorick maar vissen en Sem

onderdruk zetten om het toch tegen hem te vertellen, maar Yorick ik zal nu

maar bekennen met het nieuwe dybke … Sem heeft niks gezegd.



Krasse uitspraak in de kantine na het ijsberen.

Soms kunnen er nogal krassen uitspraken gebeuren, zo zaten we nog wat

na te kaarten in Olympos over het ijsberen en wat nog allemaal moet

gebeuren toen er eigenlijk de uitspraak van de dag gebeurde “de mail werd

verstuurd met de trein en met Thierry als conducteur” deze uitspraak kwam

van onze blonde oppergod Joey en niet iedereen was tevreden met deze

uitspraak, maar de meesten lagen toch wel ver onder tafel van deze uit-

spraak. Waarschijnlijk ook een gefrustreerde treingebruiker en het was ik

niet deze keer. De uitspraak kwam er na een discussie of er al of niet een

mail was verstuurd. Sommige leden hadden deze mail gekregen en andere

blijkbaar niet, toen volgde er een uitspraak dat niet mag ontbreken in ons

clubblad.

Demonstratie op de Kerstmarkt in Rekkem.

Het was al van 2007 geleden dat we nog een demonstratie op de

Kerstmarkt gedaan hadden met de club en al van 2006 geleden dat we nog

in Rekkem waren geweest. Waarschijnlijk met onze oude domeinnaam terug

te veroveren hebben de organisators van de Kerstmarkt in Rekkem de weg

naar ons terug gevonden want op een dag zat er een mail van hun in onze

mailbox. Ondertussen werden nog wat afspraken gemaakt tussen beide par-

tijen dat alles toch positief uitdraaide en we verwacht werden in Rekkem.

Waar ik niet aan gedacht had, waren de examens op school, maar dat bleek

uiteindelijk geen spelbreker te zijn. Een mailtje rondgestuurd en de leden die

wilde deelnemen genoteerd en dan vertrokken we na het ijsberen op een

zaterdag richting Rekkem. Erwin was de enigste dappere die nog een trai-

ning meenam op zaterdag, de rest ging ’s avonds plonsen in het bad in

Rekkem. Je zag hem zichtbaar genieten aangezien want hij had de hele vij-

ver voor hem alleen en ging tot zelf driemaal in het water. Ondertussen was

het effe wachten en de eerste kwamen al vroeg aan in de kantine en was

het wachten op nog enkele. 



De sfeer zat er al goed in … en iedereen zag het wel zitten. Cian was iets

te laat voor de training, maar besloot dan toch maar mee te gaan naar

Rekkem om daar de show te stelen. De moment dat we vertrokken was het

heel slecht weer en het regende heel hard en ook nog andere weersomstan-

digheden konden we aan de lijve ondervinden. Cian vroeg of ze in dit weer

ook moesten zwemmen in Rekkem waarop op Jelle doodleuk zei dat hij toch

ging nat worden. Naar mate we dichter bij de bestemming kwamen werd het

weer ook beter, tot jolijt van iedereen. Daar mochten we ons omkleden en

ik deed er zelfs een dansje boven op een klassieker die op dat moment uit

de boxen schalde. Dan was het tijd voor de demonstratie van de

Dendermondse IJsberen en ze werden met groot allure onthaald. Ik had zelf

een strandbal mee die ook die avond ginder gesneuveld is. Ondertussen

hadden alle DYB’ers plaats genomen in het zwembad dat voor de gelegen-

heid gemaakt was op de Kerstmarkt in Rekkem. Eerst probeerde de presen-

tator een wedstrijdje te organiseren tussen de ijsberen, maar daarvoor was

het bad te klein. Toen begon Yorick een klein water gevecht en iedereen

begon me te doen en het publiek ging direct een paar passen achteruit. Dan

nog wat spelletjes met de strandbal en de demonstratie was geslaagd en de

organisator was heel tevreden. Nadien hebben we nog effe vertoefd op de

Kerstmarkt terwijl een Dendermondenaar aan jodelen was op het podium. Er

werd nog wat nagekaart en toen zijn de wegen gesplit, sommige hebben er

een weekend van gemaakt aangezien het ’s anderendaags in Brugge

Kerstduik was en andere moesten naar huis omdat het nog examens waren

en sommige nog wat moesten studeren. Het was weer een serieuze vast-

stelling iedereen heeft hem enorm geamuseerd en is waarschijnlijk voor her-

haling vatbaar.



De kerstduik in Brugge.

’s Anderendaags was het al weer alle hens aan dek om te vertrekken naar

Brugge voor hun Kerstduik. Sommige keken volverwachting uit naar de

Jägermeister en andere naar de gadgets die worden uitgedeeld tijdens de

Kerstduik. Tijdens de rit hebben we enkele zware ongevallen gezien, waar er

toen twijfel gerezen werd om de rit toch maar af te breken. Maar geen pro-

bleem naarmate Brugge dichterbij kwam, werd het weer ook weer beter. In

Brugge aangekomen was het naarstig zoeken naar een parkeerplaats en

toen waren weer alle DYB’ers verenigd. Ondertussen gingen de zwemmers

zich omkleden en begonnen de Brugse IJsberen aan hun duik met de aan-

komst van de Kerstman en onder een ruime belangstelling van de toeristen

was er heel wat ambiance. Dan was het aan de andere clubs om ook hun

demonstratie te doen in de Brugse Reien en iedereen heeft er enorm van

genoten ook ons Kimberly die er voor Patjen moest inspringen om er zeker

van te zijn dat ze ging zwemmen. De sjaals van Jägermeister waren niet

meer te krijgen en iedere deelnemer krijg een warme muts van de goden-

drank. Juist met de drank waren ze niet zo kwistig als enkele jaren geleden.

Maar toch heeft iedereen hem geamuseerd en daarna werd nog een beetje

nagekaart in een lokaal cafeetje en dan was het weer richting huiswaarts

waar we dan nog bij een sponsor gingen gaan eten, die zichtbaar ook tevre-

den was. Maar gasten zoals Joey en Jelle hadden blijkbaar geen honger, of

durfden ze niet eten. Dan was de dag afgelopen en werd de laatste stop

zwembad Olympos in Dendermonde.



De Kerstman op bezoek op de steiger.

Ondertussen waren 22 december geworden op de kalender en dus is het de

hoogste tijd om de Kerstman te verwelkomen. Normaal gezien ging de

Kerstvrouw ook mee komen, maar ziekte velde deze dappere vrouw en

kluisterde de dame aan het bed. De Kerstman was er een beetje het hart

van in. Dus kwam de Kerstman alleen naar DYB. En hij was reeds ruim op tijd

hij was al eerste gearriveerd aan de Olympos en was daar de bezoekers al

aan het verwelkomen, waar dan juist Swim For Life door ging. Ondertussen

kwamen de leden van DYB toe en onze voorzitter was druk in de weer om

het drankenkraampje in orde te maken. Ondertussen stond onze Kerstman

volop snoep uit te delen en dan kwamen de ijsberen in gepaste tenue

tevoorschijn in de inkomhal van Olympos tot grote verwondering van de

bezoekers. De Kerstman ging al gauw mee naar de steiger en mochten we

ook de familie Du Bois begroeten met de jongste telg in de familie, ook ons

Bianca was van de partij. Iedereen nam een frisse duik in het water en voor-

al iedereen wou met de Kerstman op de foto wat dan ook gebeurd. Nog

vermeldend waardig Michael had er voor gezorgd dat alle lichten terug aan

de palen bevestigd werden zo was de vijver weer goed verlicht. Daarna rich-

ting drankenstand waar Yorick zich los liet op de doos zeevruchten die er

stond dankzij onze voorzitter. De dranken werden goed genuttigd, maar er

was blijkbaar niemand echt geïnteresseerd in de frisdranken. De fles sprite

bleef onaangeroerd. Het was echt weer de moeite waard en sommige leden

namen zeevruchten mee om te verkopen of bestelden nog een nieuwe trai-

ning van DYB. Het was weer een geslaagde activiteit en daarna ging het

richt cafetaria bij Tania die ons ook hartelijk begroette. Nog even vermelden

dat onze Kerstman ook even te gast op Swim For Life, waar iedereen van

zijn komst genoot en waarbij de DYB'ers guitig het snoep in ontvangst nam.

Sem was nog een beetje onwennig maar hij zal dit wel snel gewoon worden.



Nieuwjaarsduik in Sint Niklaas.

De winter was ver van hier, toen we naar Sint Niklaas reden om er de nieuw-

jaarsduik op het domein “De Ster” mee te maken. Jawel op zondag 8 januari

leek het wel lente, maar dat kon de pret niet bederven.

Aan de ingang werden we opgewacht door Erwin, ons lid uit Sint Niklaas.

Nadien inschrijven en ons omkleden. Er waren naar mijn inziens een paar

honderd deelnemers van allerhande strekkingen. Allerhande sportverenigin-

gen, scouts, giro, … ze waren er. Het was één grote verkleedpartij. Je zag

er “Tirolers”, Kerstmannen en sommige meisjes leken op trapezeacrobaten

uit het circus. Op de tonen van hedendaagse dansmuziek werd de opwar-

ming gestart. Nadien was dan “het ijsberen” aan de beurt. Spectaculair was

het niet. Het was eerder waden in het ondiepe water dan zwemmen. Om

veiligheidsredenen werden we in verschillende groepen verdeeld om beurte-

lings in het water te gaan.

Na het plonzen hebben enkele van onze mensen onder het publiek flyers

uitgedeeld van de Carnavalsduik in Hamme.

De namiddag werd afgesloten met een bezoek aan het gezellige stamcafé

van onze goede vriend Erwin.

Thierry Smulders



Nieuwjaarsduik in de ster !

we kwamen er toe met heel veel  goeie moed.

iedereen had er zin in om te zwemmen in dat heerlijk koude water.

we hebben ons op het gemakje ingeschreven en dan hup naar de 

kleedkamer.

de kleedkamer was eigenlijk wel heel grappig alle jongens en meisjes zaten

samen.

we kleedde ons toen om en hup naar het zand.

ze riepen af voor de opwarming ‘ niemand die echt veel zin had in 

opwarming’.

we keken toe hoe zij allemaal hun opwarming deden.

Toen was het zo ver tijd om te zwemmen in het heerlijke koude water.

we liepen met heel onze groep naar het water en plezant dat het was.

sommige van ons hadden nog niet genoeg en ze wouden er nog eens in.

Er is dan nog een groepje van ons terug naar het water gelopen.

daarna hebben we ons rustig  omgekleed en dan 1tje gaan drinken in de

tent.

ondertussen mochten wij papieren uitdelen voor onze carnavalsduik waar

iedereen naar uit kijkt.

Daarna zijn we met de auto naar een stamcafé van Erwin, één van onze

leden.

in Sint-Niklaas daar hebben we dan een goeie 40 min gezeten en dan zijn

we naar huis gereden.

Joey Veldeman



Wedstrijd in Brugge

Iedereen heel uit gerust na een goeie nachtrust en eens uit hun bedje ver-

trokken we naar Brugge!

We waren er met acht leden drie vrouwen en vijf jongens.

Er waren natuurlijk leden die zich opgeven voor een wedstrijd, maar niet

kwamen opdagen in Brugge, daarmee haalde we ook enkele forfaits.

Het was heel tof vertoeven daar met ons groepje in de Sint Pietersplas in

Brugge en bijna iedereen had er volledig zin in.

Iedereen van ons heeft heel goed gezwommen en zijn best gedaan om de

clubkleuren te verdedigen. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen, die dan

weer veel wedstrijden moeten mee zwemmen en erna niet meer kunnen

omdat ze door hun krachten zitten.

Iedereen heeft uiteindelijk een mooie wedstrijd geleverd en onze naam heb-

ben ze er zeker gehoord!

We hadden na afloop zeven punten behaald maar we waren niet laatste.

Iedereen was heel tevreden met de uitslag en daarna hebben we in cafetaria

nog een paar glaasjes gaan drinken op de goede afloop.

Het water was 4 graden koud en het bad was 20 meter lang, dus moesten

paar keer over en weer zwemmen.

De aflossing ging ook al goed en we waren de laatste. Maar er is een gezeg-

de bij de Dendermondse Ijsberen de laatste zijn de beste of toch de ple-

zantse!

Uiteindelijk was de hele dag heel goed gelopen en was iedereen tevreden,

dat zagen we aan onze glunderende voorzitter François. 

Joey (ik dus) heeft de 60 meter vrije slag gezwommen en hij was 2de .

Kimberly en Jordy hebben demonstratie zwemmen gedaan en hebben 

genoten van het water.

Thierry heeft de 60 meter schoolslag en de 100 meter schoolslag gedaan.,

maar was laatste bij de 100 meter en bij de 60 meter weet ik niet juist

meer . François heeft de 60 meter schoonslag gezwommen en was 2de  als

ik mij niet vergis. François begint precies de smaak te pakken te krijgen van

wedstrijd zwemmen.

En aflossing werd gezwommen met  Joey(vrijeslag), François (schoolslag),

Patrick(vrijeslag) en Thierry(schoolslag)

Joey Veldeman



Zwemfeest van de Deurnse IJsberen.

Zondag 22 januari ging ik naar het zwemfeest van de Deurnse IJsberen.

Nee, geen wedstrijd, maar wat gezellig rondzwemmen in het koude water.

Toen ik aankwam ontmoette ik toch enkele bekende gezichten uit Boom,

Theux en van SWEM.

De duik gebeurde in het Boekenbergpark in Deurne. Er werd gezwommen in

de “ecologische zwemvijver”. Dit is een groot openluchtzwembad van 75

meter lang, waarvan het water door een aangelegd rietveldje gepompt

wordt. Dit rietveldje is ook nog eens bezaaid met keien. Hierdoor wordt het

zwemwater constant op natuurlijke wijze gefilterd. Je moet er maar opko-

men …

Thierry Smulders

Wedstrijd in Boom.

Ondertussen waren we eind januari geworden en dan is het traditioneel tijd

voor de wedstrijd in Boom. Het was eigenlijk een wedstrijd vol forfaits voor

onze club, personen die niet kwamen opdagen … die niet tijdig uit de kanti-

ne geraakten … demonstraten dat naar het water stonden te kijken … en

naar het water beleven kijken. Juist heb je dan nog de vaste kern waar je

echt kan oprekenen … zoals onze voorzitter, steeds tijdig klaar en dan

steeds eindigen als tweede in zijn reeks. Blijkbaar heeft François de smaak

goed te pakken, want je ziet hem echt genieten in het water. En Patjen

heeft ook zijn best gedaan en de Jordy en Steven hebben dan onze eer

gered bij de demonstratie en ze bleven maar zwemmen … en sommige

doen voor een foto veel, zoals op zijn hondjes zwemmen. En ik als tijdopne-

mer heb ook een primeur, ik heb de tijden opgenomen van twee banen te

gelijkertijd. Iedereen heeft zich enorm geamuseerd en dat telt. Ik kon niet

blijven voor de prijs uitreiking, maar ik heb me laten vertellen dat de jupiler

blue in grote getallen achtergelaten werden.



Redders komen ook eens proeven van het koude water.

Eind januari begon het serieus te vriezen en al snel werd onze vijver één

grote ijspiste en wegens het achter blijven van een pomp moest er traditio-

neel ijs opengebroken worden dat voornamelijk door onze voorzitter en

materiaalmeester gebeurde. Nu op een trainingsavond kreeg ik de vraag van

een redder in Olympos of ze ook nog eens mochten ijsberen en dat ze dat

enkel deden als er ijs op het water lag. De afspraak was gemaakt op zater-

dag 4 februari kwamen de redders opdagen en ze hadden er nog zin in ook,

sommige al iets minder, maar iedereen ging toch snel in het water. Simon

gaf af snel het goede voorbeeld om als eerste in het water te gaan en daar-

na ging de rest toch ook gezwind in het water en dan de redders, ze had-

den er blijkbaar zin in. Onder het waakzame oog van verschillende suppor-

ters was het weer een geslaagde training en dat was nog niet het einde.

Eén week later kwamen ze nog eens terug en onze jongste moest het goeie

voorbeeld geven en dat was op dat moment Sem. Sommige redders zijn na

de duik wel onmiddellijk terug naar hun vertrouwde stek gegaan. We hadden

nog nooit zoveel redders tegelijker tijd op de steiger gehad.



34ste ijsberenfestival uitgesteld.

Op dinsdag 7 februari kwam het antwoord dat niemand graag had, namelijk

dat ons ijsberenfestival niet kon doorgaan op zondag 12 februari. We kon-

den nergens achter materieel geraken om het water open en ijsvrij te hou-

den. François en Thierry hadden dinsdag voormiddag achter een pomp gaan

kijken, maar niemand wou er eentje verhuren en de brandweer had zelf het

materiaal nodig voor ingeval van nood. Dan heb ik een van de moeilijkste

mails moeten rondsturen om iedereen te verwittigen dat het evenement

afgelast was. Dit heeft een enorme kettingreactie teweeg gebracht. Kort na

het versturen van de mail werd er op radio 1 en 2 al gemeld dat ons ijsbe-

renfestival afgelast was. Zo verschenen we ook in de kranten en haalden we

op die manier nog publiciteit voor onze club. Bij de Gazet Van Antwerpen en

De Morgen haalden we zelf de voorpagina en bij Het Laatste Nieuws en Het

Nieuwsblad kregen we ook een vermelding in het nationale nieuws. Het

waren nu extreme temperaturen die niemand verwacht had, maar uistel is

geen afstel, ons 34ste ijsberenfestival zal doorgaan nu op zondag 4 maart.

Dit is ondertussen ook al in de krant verschenen. En voor de pleckerkes ik

weet dat de oude datum nog op de toffees  staan en de tegels, voor de

rest is bijna alles al terug aangepast naar de nieuwe datum. We hopen

natuurlijk op een massale opkomst.
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Krant De Morgen komt voor de eerste maal op bezoek op de 

steiger.

Bij activiteiten dat wij organiseren wordt de pers ook steeds uitgenodigd.

Voor de eerste maal sinds ik het weet, is De Morgen langs geweest voor

een artikel over de ijsberen te schrijven. Alvast had de fotograaf me opge-

beld met de vraag of hij langs kon komen en hij was op tijd. Donderdag 9

februari stond er reeds iemand veel foto’s te nemen van de ijsberen en hoe

ze het ijs aan het openkappen waren. Eerst was er sprake van een fotospe-

cial, maar later bleek het een artikel te zijn in de krant en het ging ’s ande-

rendaags als verschijnen. Sem moest als jongste weer de spits afbijten en

deed enorm zijn best, ook alle andere ijsberen. Het was echt zalig om zien,

sommige leden gingen tot viermaal toe in het water en allemaal voor een

andere fotograaf. Iedereen was ondertussen reeds binnen aan het zwemmen

en de fotograaf ging huiswaarts, toen een journaliste van De Morgen mij

nog enkele telefonische vragen stelde. En ’s anderdaags ging ik achter De

Morgen, toen ik ontdekte dat we op de voorpagina stonden met nogal een

betrekkelijk groot artikel. Je kan dit artikel nalezen op onze website onder

de rubriek persberichten.

De techniekles in het zwembad Olympos.

Het was reeds lang aangekondigd en zaterdag 11 februari kwam François

zijn schoondochter naar Olympos om ons ijsberen een beetje techniek en

tips te geven voor het zwemmen. Ik moet zelf zeggen ik ben geschrokken

van onze jonge beren in het water, alle tips werden goed opgevolgd en uit-

gevoerd en iedereen was aandachtig aan het luisteren. Het was echt de

moeite waard om dit van boven in de kantine te aanschouwen. Er werden

zelf tips gegeven hoe men het best in het water duikt en deze werden dan

met succes uitgevoerd en onze voorzitter zag dat het goed was, deed zijn

kleren aan en kwam ook ene drinken in de cafetaria Olympos.



Een verhaal om u tegen te zeggen …

Thierry en Michael gingen muurklimmen onder het waakzame oog van

TVOost. Toen deze nog reportages maakte en uitzond. Het was een heel

spektakel en natuurlijk komen alle spectaculaire beelden op de eerste rij.

Thierry ging uitblinken en klom de muur op helemaal tot van boven en dan

kwam de kers op de taart, Thierry durfde niet meer naar beneden. Dat zal

een mooie reportage geweest zijn.

De nieuwe naam van het clubblad.

We gaan het nog eens hebben over ons pleckerken. Ze doet nochtans haar

best om zeker niks verkeerd te zeggen om zo de vermeldingen in ons club-

blad te vermijden. Maar je kent het gezegde als je extra je best doet om

iets te vermijden, dan loopt het mis en dat kwam Yana ook tegen. Op de

trappen van de Olympos begon Yana over de inhoud van het clubblad en ze

vroeg “wanneer komt het dobke nu uit”, maar zich nog van geen kwaad

bewust … de euro viel plots stond iedereen aan het lachen was. In denkt

dat we de naam gaan veranderen in Pleckerken of zoiets, of het dobke zou

voor mij ook kunnen.

Wat mogen we nog verwachten.

Wandelen en ijsberen.

Op zaterdag 3 maart 2012 organiseren de Dendermondse IJsberen hun

tweede winterwandeling.



Onder leiding van voorzitter François, ijsbeer, bos- en natuurgids, herborist

en jeneverkenner, gaan we op stap in het mooie natuurgebied van de Oude

Durme te Hamme.

De wandeling is ongeveer 6 km. lang. Vertrek om 14.00 uur aan De

Watermolen,Waterstraat te Hamme.

Tijdens de tocht, met een beetje ludieke uitleg over natuur, landschap en

kruiden, proeven we een drietal verschillende kruidenjenevers.

François heeft deze speciale heksenmengsels zelf gemaakt.

Bramenjenever opent het hart, Elzenjenever opent de geest en

Dennenjenever opent de longen.

Na de wandeling is er, voor de liefhebbers, mogelijkheid tot zwemmen in de

Oude Durme.

Wie liever geniet van een warme kop koffie of een lekker biertje kan ter

plaatse terecht in Taverne De Watermolen, inclusief prachtig zicht op de

zwemmende ijsberen.

Culinaire afspraak

rond 17.00 uur hebben we een culinaire afspraak in de Taverne De

Bierhoeve, Kaaldries 162 te Hamme. Deze mooie zaak ligt slechts enkele

honderden meter verwijderd van de Oude Durme. Wie wil kan bij François

inschrijven voor een lekker etentje.

Wandeling, jenevertjes (sapjes voor kinderen en liefhebbers), en etentje

kosten samen 14 euro per persoon.

Kinderen betalen 6 euro. (croque en drankjes tijdens de wandeling) Ter

plaatse te betalen aan François.

Er is keuze uit:

- paardenworsten provinciale met brood

- ribbetjes à volonté met aardappel in de schil en groentjes

- croque Bierhoeve met stoofvlees en groentjes

Voor de kinderen: croque uit het vuistje.

Voor het etentje is inschrijven verplicht bij: François Van den Broeck

0475/58 99 89 of 052/55 52 94

email: Francois.van.den.broeck1@telenet.be

Het is natuurlijk mogelijk om enkel aan de wandeling deel te nemen: 2 euro

en enkel aan het etentje deel te nemen: 13 euro. Voor meer inlichtingen bel

of mail François.



34ste IJsberenfestival op 4 maart.

Het spektakel dat normaal gezien ging doorgaan op 12 februari zal nu door-

gaan op 4 maart. Dan gaan weer de clubs strijden voor de beste ijsbeer.

Onze ijsberen zijn reeds ingeschreven op verschillende wedstrijden en ik

hoop dat ze het goed doen, ze zien het alleszins al zitten en na de zwemles

van de dochter van François, zal dit geen probleem zijn denk ik. We hopen

er die dag een heel leuke dag van te maken die nog lang in het geheugen

zal gegrift worden in Dendermonde en bij de bezoekende clubs. Normaal

gezien zijn alle inschrijvingen nog van tel, tenzij ze mij anders bevestigd

worden uiteraard.

Wie nog wil meehelpen is alvast welkom en helpende handen wijzen we ook

nooit af. Ik hoop zoveel mogelijk leden, sympathisanten en dergelijke te

mogen begroeten op 4 maart.

Doop en eindfeest op 10 maart in onze vijver.

Op zaterdag vindt om 17 uur de doop plaats die reeds lang besproken is in

de club. Verschillende leden hebben er geen goed oog in. Ze hebben al ver-

schillende keren naar de foto’s gekeken en beginnen steeds dezelfde vragen

te stellen. Jongen en meisjes, heren en dames, je hoeft geen schrik te heb-

ben, de doop is plezant en wordt heel ludiek gehouden. Magda zal dan fun-

geren als doopmeter van de ijsberen en Honoré is steevast de dooppeter

van de ijsberen. En ik, ik ben de proost die alles in goede banen leidt en de

pers zal ook uitgenodigd worden. Ik probeer zelf de Burgemeesters van Zele

en Dendermonde op de afspraak te krijgen. Ik zal het alleszins niet gemak-

kelijk hebben, er zijn zo’n 23 nieuwe dopelingen, dus veel werk geblazen en

je krijgt dan ook een diploma van ijsbeer. Na de feestelijkheden gaan we

richting Zele naar het spiegelpaleis voor het eindfeest van dit seizoen. Wat

mogen we verwachten op het menu:

Glaasje Cava met amuses

Garnalencocktail

Orloff medaillon met worteltjes en erwtjes met kroketjes

Koffie en versnaperingen



Daarnaast wordt ook een presentatie gegeven met allemaal foto’s van het

voorbije seizoen en die is echt de moeite waard, zeker omdat er met ieder-

een de draak wordt gestoken en er zijn foto’s bij die niet op de website

staan. Kwestie om het een beetje spannend te houden. Ook wordt op het

eindfeest het klassement bekend gemaakt van de regelmatigste ijsbeer en

wordt er over iedereen toch een mondje verteld. Ik kan je alvast de voorlo-

pige top drie mee geven van ons klassement, allé ik zal enkel de namen

geven om het toch nog wat spannend te houden François, Joey en Jelle

bekleden de eerste drie plaatsen. Echt een aanrader en het is al verschillen-

de jaren buffet geweest en vorig jaar kwam de vraag om eens een menu te

nemen, wat we nu ook gedaan hebben en ook dit jaar hoeven we niet te

werken, enkel de voeten onder tafel kijken, feesten en lachen. Ik hoop dat

er veel leden naar het eindfeest komen.

Carnavalsduik op 25 maart.

Voor de eerste keer richten DYB hun eerste carnavalsduik in aan de Oude

Durme in Hamme. Deze activiteit stond als eens eerder gepland, maar de

eerste keer is er niks van gekomen, de tweede keer niet echt doorgegaan

wegens tijdsgebrek en nu voor de derde keer (meestal scheepsrecht) gaat

het door in vol ornaat. Afspraak is aan de Watermolen waar ook het wande-

len en ijsberen doorgaat. Ondertussen hebben er scouts zich gemeld dat ze

reeds aanwezig zullen zijn op deze carnavalsduik en in Dendermonde ligt

dan toch alles stil wegens einde van het seizoen. We proberen af en toe wel

een activiteit in te richten zodat we geen vreemden worden van elkaar. Ik

zou zeggen voor de carnavalsduik hoe zotter hoe beter en niet vergeten, de

beste foto’s komen op de affiche voor de versie in 2013.



De traditionele Paasduik aan het donkmeer.

Ook dit jaar staat onze traditionele paasduik gepland aan het Donkmeer in

Berlare. Op 8 april vindt deze plaats en dat is dan sinds geruime tijd buiten

ons seizoen. Toch mochten we vorig jaar op de steun rekenen van vele ijs-

berenclubs en leden die hun duik kwamen nemen. Ook enkele mensen van

Berlare kwamen een duik nemen in het Donkmeer als ook de judo club van

Berlare. Daar kwamen tevens onze eerste nieuwe leden een duik wagen,

misschien dat we deze trend kunnen blijven aanhouden. Het zou alleszins

mooi zijn. Ik zou alvast zeggen noteer alvast de datum in je agenda want

het is een echte aanrader. Deze activiteit valt samen met de opening van

het toeristisch  seizoen aan het Donkmeer en kan op veel toeschouwers

rekenen of is het voor de presentator Honoré dat ze komen.



DYB zomerhappening in Hamme.

Nog zo’n klassieker bij DYB is de zomerhappening dat vroeger de opening

van het zomerseizoen heette, tegenwoordig is het DYB zomerhappening.

Wat is er dan te doen, het seizoen ligt dan al enkele maanden stil en ieder-

een begint zo’n beetje heimwee te krijgen naar elkaar en zelfs al een beetje

elkaar te missen. We komen dan samen op de visput van François en ieder-

een brengt zijn eigen drank en eten mee voor op de BBQ en het kan er

soms heel gezellig aan toe gaan, sommige leden en ik ga nu geen namen

nemen doen hun kleren aan om dan nog eens in het water te vallen.

François voorziet de stoelen, de BBQ, de vijver en de gezelligheid. Wat u

ook nog dient mee te brengen is uw goed humeur. Dit jaar gaat het door op

5 mei in Hamme. Ik zal nog ten gepaste tijde een mailtje rondsturen voor

deze activiteit.

Onze sponsor was te zien op tv.

Wie op zondag 19 februari de aflevering van dagelijkse kost gezien heeft,

heeft natuurlijk onze sponsor in beeld gezien. Namelijk slagerij Saerens van

Buggenhout kwam vertellen over het kalfsvlees en je zag hem echt aan het

werk en je zag twee werknemers gewoon staan toe kijken, ik kende dat

gevoel. Het is trouwens onze traiteur met de wedstrijd en de lekkere been-

hesp komt van hem. En ik kan je zeggen ze is echt lekker.

Uitspraak van een van onze wijzen

Uitleg volgens Katrien

Standaard water met ijs is 0°, tot het ijs gesmolten is.



De resterende activiteiten kalender.

03-04-2012 Wandelen en ijsberen DYB Hamme

04-03-2012 Zwemfeest DYB DYB Dendermonde

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

… Thierry soms achter zijn zwem bril zoekt terwijl hij op zijn hoofd staat …

… Dat Arian met haar op zijn borst een roodborstje is …

… Onze wedstrijd zwemmers het goed doen en de smaak te pakken 

hebben …

… Het ijs achtervolgt Cian zelfs in zijn cola waarschijnlijk als ijsbeer …

… De leden veel vertellen in hun slaap ….

… Arian gekend staat om zijn goocheltrucs …

… Soms iemand koortsig opzoek is naar zijn GSM terwijl hij op de kast 

ligt …

… als Kimberly passeert begint iedereen het liedje te zingen van boven op 

de berg…

… Cian vraagt wanneer het water weer verwarmt in Dendermonde …

… Arian het steeds heeft over een grondplan 7 …

… Katrien motiveert Cian om steeds verder in het water te gaan en 



het helpt …

… Yorick wordt de professionele watertemperatuurmeter van de club …

… wie is de super muis in een trainingspak … Joey gespot via facebook …

… Jake heeft een nieuwe bijnaam “jake te ripper” …

… Yana heeft problemen met de naam dat we haar geven de pleckerkes …

… Yana zal goed kunnen peken als ze groot is …

… Je hoort Kimberly vaak zeggen “auw mijn gat” …

… Cian denkt dat er wier in onze vijver in het water zit …

… Thierry heeft nu officieel de naam van speedoboy …

… Kimberly er heel intelligent uitziet met een bril op …

… Yana en haar nieuwste verovering Jake de Zuid Afrikaan, tijdens een 

bezoek aan de Kantine …

… Erwin was de enigste zwemmer op de zaterdagtraining de dag van 

Rekkem …

… Yana deed een voorstel om een hele pagina te wijten aan de 

pleckerkes …

… Yana haar vergelijkt met tante nonneke of was het een 

wegwerpproduct …

… Sem moe is in de vakantie…

… Cian met de paardenclub op de groepsfoto staat …

… François nog iets bestelde voor dat kindje (Yana) in de kantine …

… Michael en Yana eens op een olifant willen rijden …

… Thierry Joé schrijft als hij Joey bedoeld …

… Jens Yana vergelijkt met een cirkelzaag …

… Yana de paraclub vergelijkt met een parenclub of was het een 

vergissing …

… Arian het eerste ijs bere koud vindt …

… Jens zich met een Tonisteiner een echte wijnkenner vindt …

… Als Erwin in het water gaat steeds een zalige oh oh oh dat is zalig te 

horen krijgen …

… Joey nog met autokes speelt …

… Het pleckerken blijft hangen …

… Michaël mayonaise ging spuiten nog met het dichtingsstickertje op 

de fles …

… Kimberly een nerd bril heeft …

… François gedichten schrijft onder grampus …



Slotwoord

Voila,  de 34ste editie van het dybke is weer volgeschreven en zoals je

gezien hebt beginnen we toch een beetje hulp te krijgen. Soms denk je het

zal even duren eer er een nieuw dybke zal uitkomen want hoe moet ik dat ik

godsnaam weer vullen? Dan komen onze leden met hun dolle fratsen en

komen de verhalen van zelf naar boven. Er werden enkele verhalen weerhou-

den die niet voor publicatie waren uit dit dybke. Voor de rest vind ik dat de

club het niet slecht doet en dat we nog lang kunnen bouwen aan een mooi

toekomst met onze ijsberenclub. En zoals je weet je ziet het niet altijd maar

ik hou steeds mijn oren open en daardoor komen de verhalen in ons 

clubbladje. Nu is het weer afwachten tot de 35ste editie en die gaat 

natuurlijk niet binnen één of tweemaanden verschijnen, het is namelijk een

driemaandelijks magazine. Mochten er fouten in de tekst staan dan ben je

uiteraard vrij deze te verbeteren.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.
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Kettingbotsing met:  Katrien Van Den Bossche

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 Bossche

Voornaam: Katrien

Roepnaam: Dingske

Geboortedatum:  zonder te liegen?  4 augustus 1988

Woonplaats:  Sint-Gillis Dendermonde

Hobby’s:  zingen en soms ook wat ijsberen

Lievelingseten:  witloof en hesp in kaassaus (op grootvaders wijze)

Haarkleur:  donker blond, ook wel licht bruin

Kleur ogen:  bruin 

Lengte:   cm 

Schoenmaat: mijn leeftijd + 15 (volgend jaar is dit vermoedelijk anders, tenzij mijn

voeten groeien)

Geslacht:  het is een vrouwtje

Lievelingsdier:  Simon

Geluksgetal:  

Lievelingskleur:  paars met gele bollen

Mooiste land:  Noorwegen

Ik ben een beetje verliefd op......:  mijn lievelingsdier

Ergste nachtmerrie:  de opwarming van de aarde en de gevolgen voor de ijsbeer

Mijn dagelijkse soap:  kindjes pesten

Leukste geschenk:  ik laat me graag verrassen

Lijfspreuk:  Als je me zoekt, ik ben in de wolken.

Ik ben jaloers op:  niemand 

Mijn idool is:  Idolatrie is een hartstocht die met ijver zoekt wat leed teweeg

brengt.

Favoriete groep:  jeugdkoor Keurioso

Lievelingsdrank:  amaretto 

Beste film:  Ice Age nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,…

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? onze doop vorig jaar

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? er zijn alleen

maar leuke ijsberen bij DYB

En de volgende is: Erwin Nicque
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