
DYBke 35DYBke 35
België - Belgique

P.B.

9200 Dendermonde 1

BC 1012

Afgi ftekantoor : 9200 Dender monde 1

Toel ati ngsnummer : P109198

V.U. Peter  Van Door ssel aer  -  Kouter str aat 144 -  9240 Zel e

Periode van april 2012 tot augustus 2012

Wij hebben het graag koud...

Clubblad

Dendermondse 

IJsberen



Inhoud
Voorwoord 

Overtocht van de Maas

Wandelen en ijsberen

Uitgestelde wedstrijd op 4 maart

Doop van de nieuwe ijsberen

De eerste Carnavalsduik in Hamme

Paasduik aan het donkmeer

Eindklassement 2011-2012

De tekst bij het klassement

De trainerscorner: 10 tips voor het zwemmen in open water

Wist je datjes?

Slotwoord

Kettingbotsing met Erwin Nicque



Voorwoord.

Voilà weer een seizoen dat ten einde is en we mogen spreken van een suc-

ces. Dit seizoen is veel jeugd bijgekomen wat een ket-

tingdoop veroorzaakte, onder een goedkeurend oog van

de burgervader van Dendermonde. Eigenlijk was ook de

burgemeester van Zele gevraagd maar die kon niet

komen. Ons eindfeest was ook een heel groot succes en

tevens onze eerste carnavalsduik die doorging onder een

stralende zon. Het was een heel leuk seizoen en nu gaan

we toch effe in een grote zomerslaap om ons terug voor

te bereiden op een nieuw seizoen dat we hopelijk met

ook met heel veel verve mogen in zetten. Nu ga ik het eventjes rustiger

aandoen en de mannen van hun zomerseizoen hun ding laten doen in de

open wateren. Tevens ook mijn  harde schijf een opkuisen want die bulkt uit

onder de vele foto’s die het afgelopen seizoen genomen zijn en zoals je zelf

ziet het geen toch plezant blijft op ons eindfeest. Ik hoop dat iedereen

evenveel van het seizoen genoten heeft als ik, maar aan de talrijke foto’s te

zien was dat geen probleem. Allee ik ga het hierbij laten en jullie te fratsen

te laten lezen en ik zou zeggen lachen is toegelaten.

Regards

Peter



Overtocht van de Maas.

Wat eigenlijk de laatste wedstrijd moest worden van het ijsberenseizoen

werd door de weersomstandigheden de voorlaatste van het seizoen. Het

aanhoudende vriesweer kwam ook bijna roet in het eten gooien bij de over-

tocht van de Maas omdat er grote stukken ijs op de Maas dreven en bijna

ook afgelast werd. Het ijsberenseizoen bijna op zijn kop maar zover is het

natuurlijk niet gekomen. Traditiegetrouw wordt er ook voor sommige een

weekend van gemaakt en trainen dan al mee op zaterdag samen met de

club van Hoei in de Maas en ze beginnen het daar ook gewoon te worden.

Aan het plaatselijk zwembad kwam het al snel tussen een confrontatie tus-

sen Thierry en Jens en gedroegen de twee zich als twee kleine pubers, tafe-

relen die zich nog herhaald hebben in de plaatselijke kantine van het zwem-

bad, en voor Steven was het zijn eerste deelname en kennismaking met de

Maas en hij heeft het voortreffelijk gedaan. Thierry had zoals altijd weer

zenuwen en Jens was aan het trainen met achterwaartse salto’s te maken

in het water en hij bleef dit herhalen. Daarna hebben we nog een stapje in

de wereld gaan zetten en sommige hebben dan nog een nieuwe zwembroek

aangekocht. ’s Avonds wist dan Thierry ineens niet meer van welke parochie

hij nog was en Jens zat om ter lelijkst smoelen te trekken en dat terwijl het

restaurant overvol zat. Zondag was het dan de grote dag en dan de officiële

overtocht van de Maas. Steven deed een halve overtocht als demonstratie

en hij deed dat voortreffelijk. Jens deed ook een demonstratie die vertrok

van uit een bootje en al snel kreeg hij de naam mee van ‘Justin Bieber’ en

hij heeft dat ook niet slecht gedaan. Thierry heeft de overtocht helemaal

overgezwommen en had daarbij een goed gevoel. Die dag was het nog bit-

ter koud en moesten we aan iedereen uitleggen hoe het kwam dat onze

wedstrijd uitgesteld was en de afspraak werd gemaakt, de meeste van de

aanwezigen gingen we uiteraard de week nadien terug zien.  Na een lekkere

spaghetti en nog wat verbroedering met de leden van Theux en Hoei reden

we weer richting Vlaanderen.





Wandelen en ijsberen.

We waren ondertussen 3 maart geworden en stond er op onze planning

wandelen en ijsberen. Maar door omstandigheden moesten we eerst in de

voormiddag alles in gereedheid brengen voor onze uitgestelde wedstrijd ’s

anderendaags en dat is allemaal gelukt, dan lekker gaan wandelen en ont-

spannen aan de Oude Durme in Hamme aan de watermolen. Onder de des-

kundige uitleg van François die al meteen alle aandacht naar hem wist te

trekken met een fles jenever te tonen met de aanvang van de wandeling

was al meteen het ijs gebroken en keek iedereen uit naar het eerste proe-

vertje. Zo vertrokken we voor een tocht rond de Oude Durme en leerden we

van alles bij over de natuur dat we tegenkwamen en dan kwam de fameuze

eerste bramenjenever en die was wel best lekker te smaken, sommige dron-

gen dan aan voor een extra glaasje en zo ging de tocht dan verder.

Ondertussen kreeg Joey het hard te verduren van de kids die ook mee

waren met de tocht en Amber en Yana ontpopten zich tot de ideale babysit

tijdens de tocht. Joey sloot dan vrede met zijn belager door hem te dragen

in zijn nek, zo had hij toch een beetje rust. Dan werd het weer de hoogste

tijd om weer een jenever te proeven en voor Thierry om nog een beetje

door zijn verrekijker te zien en Blackie ☺ kwam één van zijn vriendjes tegen

tijdens de wandeling. Na het wandelen was het dan de hoogste tijd om te

ijsberen en Simon en Katrien hadden voor de gelegenheid vrienden uitgeno-

digd om eens te komen mee zwemmen en dit tot grote verwondering van

de andere omstaanders en kinderen die nog goed ingeduffeld stonden toe

te kijken. En Jelle demonstreerde dan hoe je het snelst in het water kunt

zijn, daar van de steiger te glijden. Yana kon het voorbeeld van Jelle niet

laten en gleed ook nog eens uit op de steiger op haar poep en dan kwam

iedereen het water uit en werd het een omhelzing op de parking na een rob-

bertje handdoeken aftrekken en toen was iedereen gekalmeerd en gingen

we lekker gaan eten naar de Bierhoeve en niet te lang blijven hangen want

de dag nadien was het onze wed-

strijd.





Uitgestelde wedstrijd op 4 maart.

Zoals je in het vorige dybke kunnen lezen hebt ging onze wedstrijd dan met

drie weken vertraging van start. Het was hecktisch de eerste wedstrijd

afblazen en dan opnieuw organiseren en alle clubs schreven opnieuw in

behalve de club van Brugge wilde niet komen omdat er geen 14 dagen tus-

sen de wedstrijd van Hoei en onze wedstrijd zat. Voor de rest hebben niet

veel ijsberen afgehaakt op onze nieuwe datum. En bij onze club deden er

een paar ijsberen mee voor hun eerste keer en ze hebben het met glans

gehaald. Eerst was het dan weer het circus opzetten aan de vijver in

Dendermonde en Honoré had de beste ambiance muziek uitgezocht en was

gas aan het geven. De eerste ijsbeer die moest aantreden van ons was

Amber Van Dessel en ze haalde de eerste plaats. Direct daarna nog twee

jong DYB’ers samen strijden tegen Jan-Alexander en Arian en Sem hebben

ook hun best gedaan. Voor Steven was het ook zijn eerste wedstrijd en

weer waren we met glans geslaagd en we kwamen goed op dreef en we

waren er zeker klaar voor. Dan was er nog een wedstrijd met DYB’rs Joey,

Jelle, Jens en Yorick en in diezelfde volgorde haalden ze hun overwinning.

De borstkas begon bij vele naar voor te prijken zeker als ze van

Dendermonde waren. Ondertussen werd onze nieuwe steiger langs alle hoe-

ken en kanten gekeurd van de bezoekende ploegen en kregen we vele felici-

taties dat het zo goed was. Daarna was het de beurt aan Patjen en die

sleepte ook zijn derde plaats in de wacht, het kon echt niet meer op die

dag. Thierry werd verdienstelijk vierde, maar iedereen had zijn best al

gedaan en de ambiance was ook te voelen op het plein. Ik had tijdens een

ijsberenfestival nog nooit zoveel ambiance samen gezien. En bij de 100m

schoolslag haalde onze Thierry een puike tweede plaats zelfs tot zijn grote

verwondering. Zelfs bij de aflossing haalde ons team een verdienstelijke

tweede plaats en werden zo derde in de rankschikking. Het hele ijsberenfes-

tival was prima verlopen en er hadden zich geen incidenten voorgedaan.

Zelfs Thierry zijn collega die aan de jenever stond was meteen verkocht en

wil zelfs de volgende jaren terug komen helpen en ons Katrien had het heel

voortreffelijk gedaan aan de kassa en voor de eerste maal verkochten we

hamburgers en die waren in een minimum van tijd uitverkocht dankzij Gaby.

Trouwens nog eens een ferme merci voor iedereen die komen helpen is tij-

dens ons ijsberenfestival. Dan was het richting feestzaal voor de uitreiking



van de trofeeën en de bekendmaking van de uitslag. Meteen zat al het

geweld van DYB samen en kregen van iedereen felicitaties voor hun gelever-

de prestatie tijdens de wedstrijd. Onze traiteur had ook zijn beste beentje

voorgezet en iedereen zat goed te smullen, daarna na enkele afsluiters en

meteen was ons 34e ijsberenfestival voorbij en dan de plannen maken voor

een volgende editie.



Doop van de nieuwe ijsberen.

Aan de doop van de nieuwe ijsberen ging heuse volksverhuizing aan vooraf.

Er moesten maar liefst 20 nieuwe ijsberen gedoopt worden en de meeste

waren ook present voor hun fameuze doop tot ijsbeer. De burgemeesters

van Zele en Dendermonde waren ook uitgenodigd om eens te komen ijsbe-

ren, maar de burgemeester van Zele  liet verstek gaan en de schepen van

sport kon ook niet aanwezig zijn, maar de burgervader van Dendermonde

was wel present op de afspraak, maar zijn zwembroek had hij niet bij. In de

aanwezigheid van de burgervader en van de pers werden de nieuwe ijsberen

dan gedoopt en iedereen genoot van zijn doop en voor de eerste keer had

de proost terug een kwispel mee om de nieuwe ijsberen met gekoeld water

te besproeien. Simon die het jaar voordien gedoopt was, was heel kwistig

met de bloem en de doop groeide uit tot een waar feest op de steiger

waardoor er ook veel toeschouwers bleven staan. Ik moet het toegeven, het

leden aantal van dit seizoen was echt de moeite waard. Er waren zelfs leden

bij die verkleed naar de doop kwamen en hadden waarschijnlijk nog een

gevoel van de carnavalsduik in zich. Er werd zelfs wat geduwd op de drij-

vende steiger die voor de vaste steiger lag aangemeerd en sommige leden

zijn dan ook in het water gevallen. Meter Magda en peter Honoré genoten

van al het jonge geweld op de steiger. De burgervader nam ook uitgebreid

de tijd om met enkele leden een babbeltje te doen en dan gingen we weer

traditie getrouw eentje drinken in de kantine van Olympos om de bloeven

even door te spoelen. Want ’s avonds is het dan tijd voor het eindfeest.





De eerste Carnavalsduik in Hamme.

Op 25 maart 2012 zijn we met zijn allen naar carnaval duik in Hamme

gegaan.

We waren daar met heel veel leden van onze club en er was ook nog een

jeugdbeweging van de scouts uit Bornem gekomen naar onze duik. Deze

waren ook met hun fiets.

Iedereen was verkleed in van alles en nog wat, maar vooral de sfeer was

heel goed.

We (de heren) kleden ons om in een tent die daar was op gesteld op het

terrein en de dames in een garage van de Watermolen.

Iedereen was super goed verkleed er liep zowat van alles rond iedereen

deed zot en plezant tegelijk en op die moment hadden we nog niet 

gedronken.

Sommige waren verkleed in een vrouw andere in dieren of iets dat daarop

moest lijken, echt leuk om te zien.

Ondertussen begon François zijn dochter samen met Moevit aan de opwar-

ming van de zwemmers en de sfeer zat er meteen in. Ook Honoré deed zijn

best met zijn radiowagen om er de sfeer in te houden. 

We gingen met zijn allen na een polonaise het koude water in via een kleine

stijger.

We gingen in de Oude Durme  en gelukkig, er zat daar geen stroming op het

water.

Sommige leden van de Dendermondse IJsberen waren verkleed als vrouw en

hadden plastic borsten aan gedaan en dreven gewoon boven water en

begonnen zo te lijken op airbags. Iedereen die verkleed was ging ook zo het

water in.

We vonden ook een balletje ter plaatse waar we dan in het water mee 

konden spelen.

Schmink ging eraf door het water dat was juist het tofste om zien .

Na het zwemmen  gingen we samen aan een tafeltje een glaasje Viking 

drinken van één van de sponsors en mochten we ook een beloning 

meenemen bv een pen of boekje dat ook afkomstig was van een sponsor.

We konden ook terecht aan een jeneverkraam van de NVA voor de eerste

opwarming na het zwemmen voor het nuttigen van een lekkere jenever.

Nadien hebben we ook nog samen zitten worstelen met elkaar op het gras



waar de opwarming doorging aan het water.

Dan was er een persoon (Thierry) die op het geweldige idee kwam om het

bootje te nemen waarmee de zwembanen mee klaargelegd waren en ermee

te gaan varen op de Oude Durme als een bende toeristen.

Natuurlijk mocht de jonge gespierde zee matroos Joey het bootje verder

laten varen door met zijn roeispanen verder te gaan. Met daar aan boord

kapitein Thierry Smulders die alles in goede banen leidde en in de boot

zaten er ook nog een paar andere leden van onze club. Uiteindelijk is alles

perfect verlopen en hebben we ons die dag harstikke geamuseerd, zeker

een activiteit dat voor herhaling vatbaar is.

Na het omkleden en gespeel te hebben, zijn we met een paar leden nog iets

gaan eten op restaurant in de Bierhoeve. Uiteraard nog wat gedronken,

gelachen en gezeverd en vooral heel lekker gegeten. Ondertussen was

François zijn kleinzoon voor kapper aan het fungeren, maar aan zijn techniek

moet nog een klein beetje worden bijgeschaafd.

Buiten speelden de kleine jongens tikkertje samen met Joey, Jamie, Jelle en

Jens.

Na het lekkere eten en spelen zijn we allemaal moe maar tevreden naar huis

gegaan .

Het was een heel aangename dag met de Dendermondse leden van de ijsbe-

ren.

Een dag die we niet snel zullen vergeten.

Made by Joey Veldeman



De Paasduik aan het donkmeer.

Met Pasen op een goeie zondag gingen we met de Dendermondse IJsberen

samen de Paasduik om te gaan zwemmen in het donkmeer in

Overmere/Berlare.

De start was voorzien om 3 u, maar we waren er zeker al met heel de groep

Dendermondse ijsberen om half 2. Honoré stond de Paasduik aan te 

kondigen op zijn gekende manier en heel wat volk bleef toch staan luisteren

naar zijn aankondiging. Steeds slaagt Honoré er in om toch wat kijklustigen

te verzamelen voor onze Paasduik.

We hebben samen de tent opgezet voor ons aan en uit te kleden voor onze

frisse duik. Ondertussen werd ook de ladder  in het water klaar gezet en

bevestigd aan de steiger door niemand minder dan de donkwachter en

meter Magda en een klein beetje hulp van Jamie. De andere ijsberen zaten

ongeduldig te wachten in hun zwemkledij tot ze mochten zwemmen in het

Donkmeer.

We kregen het startschot en mochten het water in, we sprongen om het

eerst het water in. De eerste was François en daarna volgde Joey. 

Iedereen die aanwezig was  op de Paasduik sprong er direct achter en

zwommen samen verder in het koude water van het Donkmeer.

We zwommen naar de fontein met 4 personen maar amper de helft is daar

geraakt. 

Er was  ook een donkwachter aanwezig en die had ons op voorhand 

gewaarschuwd dat we niet naar de fontein mochten zwemmen en er zeker

niet mochten gaan aanhangen we zijn er wel naar toe gezwommen maar

hebben er niet aangehangen.

Hij voer rond met een groen bootje met daarin nog een andere persoon bij,

indien er iets zou gebeuren in het water met een zwemmer.

De andere waren al uitgeput na een poosje en zwommen terug naar de 

stijger .

Er waren ook bootjes die aan het rond varen waren op het Donkmeer en

sommige van de groep zwommen er naar toe maar konden jammer genoeg

niet volgen.

Uiteindelijk waren we met ongeveer 20 ijsberen die kwamen zwemmen van

overal. Vooral de ijsberen uit Boom zijn ook steeds van de partij om deel te

nemen aan onze Paasduik, maar ten opzichte van andere jaren waren er wel



heel wat minder zwemmers.

Maar het is niet omdat we niet met veel zijn dat de sfeer daarom minder

was, de sfeer was heel goed onder de deelnemers en bleef heel goed.

Door dat wij de tent opgezet hadden en ons gingen omkleden hadden we

talrijk wat volk gelokt om te komen kijken en die hebben ons met hart en

ziel aangemoedigd om in dat koude water te zwemmen.

Wij zwommen met veel plezier voor zoveel volk, dat spreekt voor zich.

Na het zwemmen zijn we ons gaan omkleden en zijn we gezellig nog iets

gaan drinken in het café ‘cheers’ daar hebben sommige leden nog een potje

biljart gespeeld.

made by Joey Veldeman



Eindklassement 2011-2012.

1 Jelle Raes 257

2 Thierry Smulders 255

3 François Van den Broeck 252

4 Joey Veldeman 251

5 Peter Van Doorsselaer 209

6 Yana De Plecker 171

7 Yorick De Plecker 163

8 Kimberly Peleman 162

9 Patrick De Meyer 148

10 Steven Van Herck 146

11 Jens De Wilde 135

12 Jordy De Meyer 124

13 Simon Rasschaert 119

14 Michaël Van Belle 104

15 Arian Maes 91

16 Katrien Van Den Bossche 90

17 Cian Tollitt 85

18 Sem Viroux 60

19 Erwin Nicque 53

20 Jamie Veldeman 49

21 Niels De Bilde 47

22 Amber Van Dessel 46

23 Gaby Corthals 43

24 Glenn Verelst 41

25 Ronald Cool 39

26 Eric Du Bois 26

27 Peter Bruyninckx 17

28 Melanie Bruyninckx 10

29 Dorien Annaert 3

30 Jiri De Maesschalck 1

30 Björn De Munck 1

De tekst bij het klassement.



We gaan nu het klassement overlopen van de regelmatigste ijsbeer van het

seizoen 2011-2012 en daar zijn nogal een paar verrassingen uitgekomen en

aangezien mijn agenda redelijk goed gevuld was heb ik hulp gekregen van

Joey om over iedereen iets te verzinnen en we gaan meteen van start.

Op 30 wordt de plaats gedeeld met allebei 1 punt de eerste

wordt omschreven als een ijsbeer met een grote mond, hij

daagde ijsberen uit op een wedstrijd en kwam dan niet opda-

gen, hij is amper één keer in het water geweest dit seizoen,

Björn De Munck.

En eveneens op 30 met 1 punt de man die nu ver gaan

wonen is namelijk in Lochristie en is het daarmee te maken

dat we hem maar bitter weinig gezien hebben? Hij kwam af

en toe dan nog eens te laat ook en is amper één maal in het

water geweest. Jiri De Maesschalck.

Op 29 staat een vriendin van ons Katrien, ze bracht deze

dame eens mee om kennis te maken met het ijsberen en

werd al snel verliefd op de sport. Zo woont ook niet in de

buurt en misschien is het daarmee dat we haar weinig gezien

hebben, met 3 punten Dorien Annaert.

Op 28 staat een heel lief meisje en we hopen natuurlijk dat

het allemaal ook zo blijft. Ze kwam zich aanmelden met een

gele sportkaart en werd meteen het jongste lid van onze

club. Ze durft naar verluid al eens ongehoorzaam zijn in de

klas, maar op de boswandelingen met onze voorzitter is ze

steeds aandachtig, met 10 punten Melanie Bruyninckx.

En dan vinden we uiteraard op 27 een vriendelijke ijsbeer die

altijd lacht. Komt steeds mee met de dochter en nadat de

dochter lid werd en de papa ook geproefd had van het ijsbe-

ren, kon het niet uitblijven om ook lid van de club te worden

en met 17 punten Peter Bruyninckx.



Op 26 vinden we het eerste bestuurslid, hij heeft niet veel

kunnen komen dit seizoen omdat hij papa geworden is van

een tweede dochter en op die manier verzekert hij het leden-

aantal door de jaren heen. Met onze wedstrijd is hij steeds

druk in de weer om koorden te spannen voor de sponsors en

met 26 punten Eric Du Bois.

Op 25 vinden we echt een grappig lid, laat ons zeggen een

verstrooide professor. Hij maakt steeds de tekeningen voor

dyb maar bij het schilderen van zijn klompen liep er wel iets

mis, waarschijnlijk stonden deze niet netjes naast elkaar en

zo staat er nu beer ijs op, toch een klein foutje bij een grap-

pig lid. Met 39 punten Ronald Cool.

Op 24 vinden we een doorwinterde ijsbeer. Hij is ooit eens

weg geweest uit de club, maar dan toch terug gekomen. Nu

hebben we met spijt moeten vernemen dat hij definitief

gestopt is wegens de drukte van sommige leden. Ik hoop dat

hij zich nog gaat bedenken en met 41 punten Glenn Verelst.

Op 23 vinden we nog een nieuwkomer en een fijn lid. Ze kan

hamburgers bakken als de beste en na dochterlief die zich

aansloot bij de club kwam ook de mama proberen en ze werd

tevens ook lid en met 43 punten Gaby Cothals.

Op 22 staat het liefste meisje van heel de club en ze geeft

ook graag knuffels aan iedereen, vooral als ze uit het water

komt dan zijn haar knuffels spot goedkoop. Het is bijna een

familie bedrijf dat ze van onze club gemaakt hebben want nu

is een groot deel familie van elkaar en met 46 punten Amber

Van Dessel.

Op 21 vinden we onze jeugd verantwoordelijke en iedereen

vindt het enorm jammer dat hij niet veel meer naar de trai-

ningen komt. Hij heeft nochtans beloofd dat het zou beteren

en daarmee leven we weer op hoop en met 47 punten Niels



De Bilde.

Op 20 vinden we een lid dat er op het allerlaatste moment is

bijgekomen. Vorig jaar heeft hij reeds deelgenomen aan onze

Paasduik met enkel zijn schoenen en T-shirt uit te trekken en

dan een plons te nemen in het Donkmeer. Er is nog familie

van hem in de club, maar die gaan we straks tegen komen en

met 49 punten Jamie Veldeman.

Op 19 vinden we ook nog een nieuw lid en sommige vinden

hem een voorbeeld voor iedereen. Hij kan enorm grappig uit

de hoek komen en maakt vooral veel lol op de steiger, zeker

als de pers aanwezig is … is hij als eerste in het water. Met

53 punten Erwin Nicque.

Op 18 staat een super kerel die altijd lacht en hij is sinds dit

seizoen ook een nieuw lid. Hij koos er voor om op zijn ver-

jaardag te komen ijsberen en hij is blijven komen. Ook hebben

tal van zijn familieleden gepoogd om het ijsberen onder de

knie te krijgen maar dat is niet gelukt. Met 60 punten Sem

Viroux.

Op 17 staat nog zo’n fijne kerel, hij maakt iedereen steeds

aan het lachen en discuteert graag over allerlei zaken. Juist

het kussen op zijn hoofd tijdens het weekend van Theux is

hem niet bekomen en 85 punten Cian Toillitt.

Op 16 staat volgens sommige het mooiste lid van de club en

tijdens de wedstrijd aan de kassa heeft ze een enorme goeie

opbrengst voor de club teweeg gebracht. Overdag kan ze

boos naar de leerlingen in de klas kijken, maar ’s avonds op

de ijsberentraining zien we steeds een glimlach en met 90

punten Katrien Van Den Bossche.



Op 15 staat ook nog zo’n nieuw lid. Het is ons kleinste zot

manneke dat altijd plezier maakt. Zijn zus is ook eens komen

proberen maar zag het zo niet zitten en de training daarop

kwam hij en was meteen verkocht aan onze geliefde sport.

Met 91 punten Arian Maes.

Op 14 staat de man die gekend is als de eerste hulp bij onge-

vallen. Hij is enorm begaan met de veiligheid van de leden en

heeft zo volledig de verlichting hersteld op de steiger zodat

we weer kunnen zien waar we aan het zwemmen zijn. Hij

heeft ook steeds een thermodeken bij voor als een ijsbeer

het te koud zou krijgen. Met 104 punten Michael Van Belle.

Op 13 staat de wederhelft van Katrien en wordt omschreven

als een toffe kerel waarmee je altijd kan mee lachen. Hij

zwemt steeds al vrolijk aan en vraagt steeds om zijn bril bij

te houden aan iemand op de steiger. Soms komt hij al eens

toe op de training met vertraging maar dat is beroeps halve

van nature uit. Met 119 punten Simon Rasschaert.

En het blijft maar nieuwe leden regenen op 12 staat een jon-

gen met een gouden hart en kwam al eens enkele jaren gele-

den kennis maken met het ijsberen op een zomerseizoen. Dit

jaar zien we hem ook in het winter seizoen en hij heeft dat

helemaal niet slecht gedaan. Met 124 punten Jordy De

Meyer.

Op 11 staat de grootste opvaller aller tijde maar iedereen

moet er steeds mee lachen. Op sommige wedstrijden vergele-

ken ze hem met Justin Bieber en deed hij achterwaartse sal-

to’s van op de kaaimuur in Hoei. 135 punten heeft hij verza-

meld, Jens De Wilde.



Op 10 staat een jongen die ooit eens komen testen is op een

nieuwjaarsduik en sinds dit seizoen ook een volwaardig lid van

onze club. En als hij in de buurt is, is het weer gerust lachen

geblazen en hij kan soms ook serieus zijn, we gaan er nog

veel van horen in de toekomst en met 146 punten Steven

Van Herck.

Op 9 wordt de persoon een stille genieter genoemd, een

snoeper en snoepen daar weet hij alles van. Als we onderweg

zijn naar een wedstrijd of uitstap durft hij wel eens in slaap

vallen, als ook tijdens de prijsuitreiking wat soms mooie

foto’s kan opleveren. Met 148 punten Patrick De Meyer.

De nummer 8 wordt de surf van de ijsberen genoemd en

overal waar ze gaat of binnenkomt, begint spontaan het lied-

je te spelen van boven op de berg en dit tot haar grote

ergernis. Toch heeft ze veel punten verzameld in haar eerste

seizoen, maar liefst 162 … Kimberly Peleman.

Op 7 staat de eerste uit de beruchte familie. Ze noemen hem

de beer van de ijsberen omdat hij groot en sterk is en het

koude water goed kan verdragen. Hij is ook nieuw sinds dit

seizoen en is heel bekend geraakt dankzij het dybke met de

pleckerkes. Met 163 Yorrick De Plecker.

Op 6 staat een meisje dat een hele mooie schoolslag kan uit-

oefenen, iedereen vindt haar heel tof, maar ze kan ook kop-

pig uit de hoek komen. In het dybke is er zelfs sprake van

geweest van een naamsverandering die rijmt op hun achter-

namen en na de broer is het dus tijd voor de zus met 171

punten Yana De Plecker.

Op 5 vinden ze de beste ijsbeer aller tijde en er wordt zelfs

gefluisterd dat je zonder hem niet veel bent. Hij kan veel ver-

wezenlijken en heeft in het verleden ook al veel gedaan voor

de club. Alle jaren staat hij in de top 5, met 209 punten,

Peter Van Doorsselaer.



Op 4 vinden we onze super muis in trainingspak. Hij denkt

dat hij machtig en sterk is en meent soms dat hij superman

is, maar dat duurt tot hij door de steiger zakt en dan is de

pret gedaan. Hij was trouwens ook de topverkoper van de

zeevruchten dit seizoen, waarvoor we hem bijzonder dank-

baar zijn. Met 251 punten Joey Veldeman.

Op 3 staat de big boss van DYB. Hij wordt omschreven als

stipt, grappige voorzitter, ijsbeer, bos- en natuurgids, herbo-

rist en jeneverkenner. Wie op het wandelen en ijsberen ook

aanwezig was, weet ongetwijfeld dat hij ok jenever kan brou-

wen en dat die echt best wel lekker is. Met 252 punten,

François Van den Broeck.

Op 2 staat een man die soms heel grappig is als hij een trip-

pelken gedronken heeft, maar soms gaat het er ook over. Hij

komt soms toe in vertraging maar dat heeft ook te wijten

met zijn job, die zijn dat daar gewoon. Hij heeft ook op de

wedstrijden dit seizoen goed gepresteerd voor de club en

een paar concurrenten verslagen. Met 255 punten, Thierry Smulders.

Op 1 hebben we eigenlijk een dubbele positie, hij is de hoog-

ste in de rangschikking van de nieuwe leden van dit seizoen

en hij is de regelmatigste ijsbeer van het seizoen 2011-

2012. Hij wordt omschreven als een heel fijn lid en je moet

naar het schijnt altijd lachen met hem. Hij durft al eens met

een baard een uit het water komen en kan heel goed zaken

kapot maken, kijk maar naar de steiger die moest afgebroken worden. Met

257 punten Jelle Raes



De trainerscorner: 10 tips voor het zwemmen in open water.

Kijk vooruit : Bij het openwater zwemmen en ijsberen  staan er in tegenstel-

ling tot in het zwembad geen zwarte strepen op de bodem geschilderd waar

je netjes langs kan zwemmen. Je moet dus regelmatig je hoofd uit het

water heffen en voor je uit kijken. Best doe je dit bij het ademhalen.

Hoeveel maal je dat doet hangt een beetje van je eigen af. Ik doe dit om de

3 keer ademen. Best oefen je dit op een training.

Kijk onderweg: Zwem je op een meer ? Dan is het belangrijk dat je op voor-

hand de te zwemmen route bestudeert. Zo voorkom je dat je plots alleen

rechts afslaat aan een vlotter terwijl iedereen links gaat. Tel het aantal boei-

en en onthoud de kleuren. Luister naar de scheidsrechters hun briefing.

Zwem je in een kanaal ? Dan is het belangrijk dat je onderweg te herkennen

punten opzoekt. Bijvoorbeeld een brug na 300 meter, een boot op 800,

nog 400 meter na de bocht enz…. Bij het ijsberen zijn de afstanden respec-

tievelijk veel kleiner, meestal is dit maar 25 meter, 50 meter of 100 meter.

Dit punt heeft eigenlijk betrekking op het openwater zwemmen.

Kijk nooit achterom : Ook al zwem je op kop of als laatste. Kijk nooit ach-

terom. De wedstrijd ligt voor je !

Hou je warm : Hoe warmer het buiten is hoe groter het temperatuurverschil

met het water. Hoe kouder je lichaam wordt hoe trager je zwemt. In het

slechtste geval stopt je beweging zelfs door onderkoeling. Indien nodig

draag een badmuts, neopreen handschoenen en sokken.  In het water heb je

enkel je zwemgerief aan en eventueel je badmuts.

Als je graag een zwem bril draagt, koop dan een zwem bril die comfortabel

zit op je gezicht en waar je een goede zichtbaarheid mee hebt. Bij de optie-

ker kan je zelfs gecorrigeerde zwembrillen kopen. Wacht niet tot op wed-

strijddag om je bril uit te testen in het water.

Drafting : In tegenstelling tot het fietsen mag je tijdens het zwemmen wel

draften. Onderzoek heeft uitgewezen dat je tot 30% winst kan maken door

in de voeten te zwemmen van je voorhanger.



Leer ademen aan beide zijden : Kan je niet goed zwemmen als je links en

rechts om beurten moet ademen ? Geen probleem, Adem dan aan je favo-

riete kant. Maar het kan zeer handig zijn dat je bijv. rechts kan ademen als

er een zwemmer links van je ligt en steeds tegen je bril aanstoot.

Start traag , eindig snel : De meesten starten tijdens het zwemmen “a

fond”. Halverwege de koers vallen ze dan stil en verzuren de armen volledig.

Tragere starters halen die dan in en komen voor hen uit het water. Zwem

rustig je eigen tempo zoals je op een training doet. Vergeet niet : Bij het

ijsberen zijn de wedstrijden korter en kan je gemakkelijker doseren.

Regelmatig trainen en je grenzen verleggen zijn dus een must.

Hoe er rekening mee dat de water temperatuur in open water vaak een stuk

kouder is dan elders, waardoor de kans op kramp groter is.

Carpe Diem : Geniet van het moment , de natuur, het water…. het feit dat

je gezond bent.



Wist je datjes?

… Yorick = rundskop …

… Amber en Yorrick houden van elkaar, allé de 

familie wilt da toch …

… Amber zat maken maar toch niet …

… Leden waren nieuwsgierig naar dybke 34 …

… Kimberly werd rood bij de klip van boven op de berg …

… Kimberly wordt rood bij de clip van Sven Ornelis ik vind je 

echt gemeen …

… Amber is een zenuwpees en speelt veel met haar GSM …

… Amber kan niet zwijgen …

… de leden vinden het dybke leuk …

… ouders durven niet meer ijsberen na An …

… Thierry heeft een oogje op de mama van Kimberly …

… Jens is le plumeau… 

… Jelle komt met een baard uit het water …

… Dat Jens Yana probeert eten te geven in de cafetaria …

… dat Yana soms Jens behandeld als een kleine broer …

… Kimberly kriebels heeft achter haar oren …



Slotwoord.

Voila daarmee zit deze 35ste editie van het dybke er weer op. Ik begin de

indruk te krijgen dat de leden niet zoveel meer zeggen tegen mij alhoewel ik

niet weet hoe dat zou komen. Je hebt het in deze editie kunnen lezen, in

het nieuwe seizoen gaan nog wat stunts proberen verzinnen en hopelijk

wordt het ijsberen dan nog plezanter vor o

nze leden. We kunnen nochtans op heel veel steun rekenen links en rechts.

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

fijne punten uitwerken. Er zijn ook weer enkele nieuwe leden opkomst en

zoals je weet zetten die steeds hun beste beentje voor. Ook hebben ook

enkele oud gedienden van DYB beloofd om terug te komen in de club en zo

kunnen we laten zien zien aan de mensen die DYB wou kapot krijgen dit

nooit zal lukken, alhoewel hun dit bijna gelukt was.

Ik ga het hierbij laten en hoop jullie allen voltallig terug te zien in september

en ondertussen zal Thierry zich voor bereiden op het zomerseizoen.

Ondertussen dank ik u voor uuuwwwwaaaaandacht.

Medewerkers dybke 35

Redactie en eindredactie Medewerkers Foto’s & Layout

Peter Van Doorsselaer François Van Den Broeck Peter Van Doorsselaer

Joey Veldeman



Kettingbotsing met:  Erwin Nicque

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: Nicque

Voornaam: Erwin

Roepnaam: Pino

Geboortedatum:  12 mei 1975

Woonplaats: Sint-Niklaas

Hobby’s:  Muziek beluisteren, lezen en ijsberen

Lievelingseten:  Deegwaren, pasta’s

Haarkleur:  Bruin

Kleurogen:  Appel blauw zeegroen

Lengte: 1m in de 80

Schoenmaat: 45

Geslacht:  Man

Lievelingsdier: Gans 

Geluksgetal: 14

Lievelingskleur:  Roos

Mooiste land:  Frankrijk

Ik ben een beetje verliefd op......:  Op het vrouwelijk geslacht

Ergste nachtmerrie:  Iemand die zelfmoord gepleegd heeft en de koord

moeten door knippen

Mijn dagelijkse soap:  Pinten drinken

Leukste geschenk:  Mijn pop

Lijfspreuk:  Ah ah ik kom klaar

Ik ben jaloers op:  niet veel

Mijn idool is:  The voice of Europe of the Wallybus

Favoriete groep:  Ultravox

Lievelingsdrank:  Een simpel pintjen

Beste film:  Dances with wolves

Mijn mooiste moment bij de IJsberen?  Dat was den doop

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

Van Den Bossche

En de volgende is: Joey Veldeman
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