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Voorwoord.

Ik weet dybke 35 is nog niet officieel verschenen en hier is al nummer 36

om diverse reden kan het ook nog niet uitgebracht worden maar ik beloof

van uitstel komt geen afstel van zodra dit klaar is zal ik

u zeker een exemplaar bezorgen. Ondertussen zijn we

met ons nieuw seizoen gestart  en het beloven weer 6

hectische ijsberenmaanden te worden. Een seizoen voor

sommige om naar uit te kijken en voor andere hun

geliefkoosde sport uit te oefenen. Er is weer heel wat

gebeurd sinds het begin van dit seizoen en dat laat ik u

graag weten … uiteraard en ik zou zeggen geniet er

maar van. Ook heb ik een nieuwe rubriek sinds dit dybke

… kent u deze nog …  dit is een rubriek die ik graag een paar dybkes zou

willen aanhouden, natuurlijk heb ik voor deze rubriek hulp nodig van derden

en ik hoop dat dit mij lukt. Ik zou alvast zeggen veel leesgenot.

Regards

Peter

Voorwoord van de voorzitter.

Dit is het eerste Dybke van het nieuwe seizoen winter

2012-2013. De tijd vliegt dus echt wel en wij “vliegen” mee. We vliegen er

dit seizoen terug in.

Na de zware financiële inspanning van vorig seizoen, vooral door de bouw

van de nieuwe steigers, gaan we het deze winter wat rustiger aanpakken.

Toch beloof ik een verrassing, een extraatje voor de club en de leden, iets

wat onze vereniging nog meer uitstraling en bekendheid zal geven, en dit

ten laatste tegen 10 februari, de zondag van onze eigen wedstrijd. We

komen er gegarandeerd mee in alle kranten. Ik hoop hiermee iedereen al

met de nodige nieuwsgierigheid te hebben besmet. Enkel tegen een zeer

royale tegemoetkoming vanwege deze nieuwsgierigaards aan mijn persoon,

kan ik een klein deeltje van de sluier oplichten.

Ondertussen zijn de meeste leden al terug vertrouwd met het koele water.



Sommigen hebben al een eerste  wedstrijd achter de rug in Wachtebeke,

waar we met de ganse ploeg voor een bijzonder goed resultaat hebben

gezorgd. Belangrijker was echter dat me met zo maar eventjes negentien

leden aanwezig waren. Proficiat aan alle wedstrijdzwemmers en demonstra-

tiezwemmers. Het was tof!

We mogen ook een nieuwe sympathieke redactrice verwelkomen in deze uit-

gave van ons clubblad. Namelijk de mama van Amber en Sem, Ilse, gaat

vanaf nu meewerken aan het DYBke. Ik ben benieuwd waarover ze het zoal

zal hebben. De redactie en de teksten zullen er zeker op vooruitgaan, al was

het maar dat er nu meer “schoon volk” zal meewerken. Hartelijk welkom

Ilse.

Hou zeker jullie activiteitenkalender in de gaten. Onze winter zit propvol

met wedstrijden, “duiken”, trainingen, zelfs een wandeling, en andere mani-

festaties. Iedereen is overal welkom.

Beste groeten.

François

De beloofde pomp is er gekomen.

Het was ondertussen al het einde van ons seizoen maar de beloofde pomp

is uiteindelijk in onze zwemvijver geraakt. Een professionele firma stond

ineens in Dendermonde voor de installatie van onze pomp en als je ze ziet

draaien ben je er heel zeker van dat we geen ijs meer zullen moeten 

openbreken in de winter en kunnen we te allen tijde zwemmen. Hopelijk

brengt deze pomp ons veel geluk en bouwen we zo verder aan een mooie

toekomst voor onze club. 



Openwaterwedstrijd in Oostende.

Veel volk, drukke stad. Gelukkig lag de spuikom een eindje buiten Oostende,

richting Bredene.

Daar ging de eerste zwemdoortocht van het seizoen door. De spuikom is

een zeil- en surf plas, vergelijkbaar met de nieuwdonk. Enkel ontbreken hier

de bossen rondom, waardoor de wind vrijspel heeft over het water.

Door middel van boeien werd de zwem zone afgebakend die we zwemmend

moeten volgen, één kilometer lang. Het weer was mooi, mar door de felle

wind was er toch wat golfslag. Hierdoor werd het zwemmen bemoeilijkt.

Er waren weer vele bekende gezichten te zien. In de eerste plaats onze

vrienden van de Boomse IJsberen. Ook uit het nabije Lokeren waren er toch

enkele “anciens”.

De kamprechter was Jozef Hufkens, eveneens een ouwe rot in het vak. 

Hij duikt zowat bij elke doortocht op. Er waren 46 clubs aanwezig, met 19

afgevaardigden. Liefst 16 wedstrijden gezwommen. In de voormiddag waren

lange afstanden van 3000 en 5000 meter. In de namiddag waren de 

reeksen van 1000 m aan de beurt.

Het was een leuke ervaring en veel sportief genot. Uitkijken nu naar de 

volgende wedstrijd.

Thierry



Start van het seizoen op dinsdag 25 september 2012.

De leden werden ongeduldig, soms zo ongeduldig dat sommige zelf begin-

nen aftellen zijn op de website van de club in het gastenboek. Hoe dan ook

de spanning was hoog gespannen, want een nieuw seizoen …je weet nooit

hoe dat zal beginnen. En opeens waren we dinsdag en

’s avonds begonnen de ijsberen aan hun nieuwe hecti-

sche ijsberenseizoen. In die dag kreeg ik een telefoon

van de vrt van het programma Karewiet of ze mochten

komen filmen en of er wel voldoende kids aanwezig

gingen zijn. Al snel werden hier en daar sms’en rond

gestuurd en sommige werden bevestigd en dan kwam

ook de bevestiging dat Karewiet zeker aanwezig gingen

zijn in Dendermonde. Sommige leden geloofden het

uiteraard niet en dachten dat ik aan het zwansen was,

maar toen we aankwamen waren de mannen al volop aan het filmen. Ik moet

zeggen het loont volop de moeite want op een mum van tijd waren ons ijs-

beren klaar en waren ze nauwelijks tegen te houden en ja zo een opname is

steeds volgens de richtlijnen van de regisseur die naarstig op mijn op zoek

was en die nog hoogzwanger was ook, maar ik zei doodleuk tegen het lief-

tallig meisje aan de kassa dat ik er niks mee te maken had. Uiteindelijk

mochten ze buiten en dat tweemaal en dan het water in, ze waren bijna niet

tegen te houden ons ijsberen en ons ijsbeerinnen en als toemaatje kwamen

er ook nog twee fotografen opduiken van de geschreven pers. Joey en Craig

hadden een wedstrijdje om ter eerst in het water en de filmploeg was bijna

te laat om het vast te leggen op de camera. Het werd een dolle boel en

leverde tal van mooie foto’s op. Ster van de avond waren Melanie die een

uitgebreid interview kreeg en Jamie die ook zijn verhaal mocht doen over

het ijsberen. Pineut van de avond was Joey die ook geïnterviewd werd maar

niet in de uitzending voorkwam. Om jullie maar een gedacht te geven … er

is voor 35 minuten opname gemaakt en er is een reportage van 2 minuten

gemaakt, maar wel een mooie en we kwamen nog eens in het week over-

zicht van Karrewiet ook. Er is nog druk over nagekaart de dagen nadien.

Wat het leukste aan de ganse zaak was dat er veel leden aanwezig waren

en dat doet altijd deugd in de club.



De Algemene Vergadering van DYB.

Voor het eerst was er de Algemene Vergadering van vzw DYB, we doen alle

jaren een Algemene Vergadering, maar voor het eerst waren we vzw, dus

moeten alle uitnodigingen en agenda tijdig de deur uit en dat is ook

gebeurd, maar de inschrijf formulieren kwamen niet echt binnen. De meeste

werden zelf ondertekend op de vergadering zelf, hetgeen geen probleem

was, er waren genoeg aanwezigen. Het verliep redelijk vlot en we mochten

zelf kennis maken met een nieuw bestuurslid en een nieuwe medewerkster

van het dybke, maar daar lees je meer over in dit boekje. Traditie getrouw

werd er nog een rondje van de club aangeboden en dan keerde iedereen

huiswaarts. Sommige vonden het zelf belangrijker om met de vriendin

samen te zijn dan op de vergadering aanwezig te zijn.



Nieuw bestuurslid Steven Van Herck.

Het kon niet uitblijven of we moesten ons bestuur uit-

breiden en dat hebben we dan ook gedaan. We hebben

een bijkomende jeugdverantwoordelijke aangesteld

namelijk Steven Van Herck en is sinds vorig regelmatig

in het beeld verschenen op de steiger, hij had wel nog

een klein beetje bedenktijd gevraagd, maar hakte al

snel de knoop door en nam volgens ons de juiste

beslissing. Op de Algemene Vergadering heeft hij zich

dan ook voorgesteld aan het aanwezige publiek en dat

was voor Steven een beetje onwennig maar het zal wel

los lopen. Nu hebben we twee jeugdverantwoordelijke en hopen dat onze

club nog op die manier zal groeien en we wensen Steven alvast alle succes

toe.

Nieuwe schrijfster voor het dybke.

Na jarenlang vragen en soms al eens zagen hebben we

ook een nieuwe schrijfster voor ons boekje gevonden.

Tijdens de wedstrijd in februari kwam Ilse zich spon-

taan aanmelden om toch iets voor de club te doen en

wilde schrijven voor het dybke. Dit werd meteen in alle

dank aanvaard en  ik stond een beetje vol ongeloof te

kijken en ja Ilse verscheen al regelmatig op steiger en

neemt dan ook verschillende nota’s. Aan alle leden is

het natuurlijk nu super hard opletten want alle kan

gezien worden en vergeet niet … hebt u ons niet

gezien … wie zien jou wel. Ilse heeft zich trouwens ook al voorgesteld op de

Algemene Vergadering van dit seizoen. Je zag dan alle leden denken van oh

nee … nu zijn er twee.



Welkom aan onze nieuwe leden.

Jamie Veldeman     Amber Van Dessel   Joanna Bortnik      Celine Vergucht

Amber Lefebvre     Robby Baeyens    Julie Huylebroeck

Welcome back

Craig De Meyer

En voor de goeie verstandhouding er zijn nog steeds toffe leden welkom bij

onze club.



Jong geleerd is oud gedaan.

Onder het motto jong geleerd is oud gedaan mochten we onze twee jong

telgen verwelkomen op de steiger, namelijk Robby die 5 lentes telt en Zias

die amper 4 jaar oud is. Robby gedraagt zich als een volwaardige ijsbeer en

springt in het water of hij wordt er in gezet en dan zwemt hij al vrolijk naar

de trap en als hij dan nog een fotograaf ziet op de steiger staat hij spon-

taan te poseren voor de lens. Zias daar in tegen zag al de ijsberengeweld

niet goed zitten en was niet gelukkig toen er van hem een foto genomen

werd, want hij wou niet op de foto staan. Nochtans heeft hij al mee op ver-

plaatsing geweest en had het heel naar zijn zin toen zijn mama werd opge-

pakt op de schouders. Waarschijnlijk zullen ze nog een lange geschiedenis

schrijven aan het verhaal van de Dendermondse IJsberen. Het is wel een

schattig gezicht beide kleine spruiten zien staan tussen alle grote ijsberen.

Regen tijdens de training.

Op zaterdag 13 oktober werden we getrakteerd op een ferme regenbui tij-

dens de ijsberentraining en iedereen vindt toch heel vervelend dat het

regent, behalve bij de Dendermondse IJsberen, die vonden dat dus gewoon

zalig om te zwemmen in de regen en ze zeiden dat het nog zalig aanvoelde

ook. Ze bleven maar zwemmen. En de persoon die moest toezicht houden

moest ook maar nat worden … ze bleven maar zwemmen.



Na dochter en vader wordt ook moeder lid van de club.

Nadat de dochter vorig seizoen lid werd via de Gele Sportkaart van het stad

Dendermonde en kort nadien ook de vader lid werd van onze club, was het

dit seizoen de beurt aan mama Joanna om eens te komen proeven van het

ijsberen en geloof het of niet ze was meteen verkocht aan het ijsberen, mis-

schien is dit te wijten aan de mooie reportage van Karrewiet … maar ze

werd meteen lid van onze club. En op die manier blijft onze club groeien.

Eerste wedstrijd in SWEM.

Ondertussen waren 28 oktober geworden en tevens de laatste zondag van

de maand oktober en dat is steevast de datum dat SWEM hun ijsberenwed-

strijd in richt. Het weerzien met de andere clubs was weer enorm en harte-

lijk en zo is men tevreden dat iedereen terug op post is binnen hun eigen

club. Het weer was zonnig en het water was 11° warm (Wink) en iedereen

had er zich op voorbereid en we waren met 18 deelnemers aanwezig en

waren ook nog ingeschreven met twee aflossing teams ingeschreven. Onze

ijsberen hebben zeker hun mannetje gestaan en moesten niet veel onder-

doen voor de andere clubs. Iedereen was verwonderd dat er zoveel inschrij-

vingen waren, het waren er zelfs zoveel dat ik een nieuw blad heb moeten

maken. De eerste die moest starten was Sem en al was hij de laatste hij

heeft het zeker niet slecht gedaan als je zijn tijd bekijkt. De volgende die

moesten aantreden waren Yorick, Jordy en Steven, buiten de zwemmer van

Brugge bijna weer een zuivere DYB wedstrijd en zo kwamen de eerste pun-

ten binnen op ons palmares. Dan kwam Gaby aan de beurt die een tweede

plaats zwom en dat voor de eerste keer dat ze het koude water trotseerde.

Dan volgde Thierry die een derde plaats zwom en 10” sneller aankwam dan



zijn achtervolger. Toen Thierry moest starten moesten we zwijgen van de

omroeper, naar het schijnt maakte DYB een beetje teveel lawaai. Dan kwa-

men Joey, Jamie en Jelle aan de beurt. Joey zwom een verdiende tweede

plaats en Jelle en Jamie een vierde en vijfde plaats. Bij de prijsuitreiking

werd zelf Joey en Jamie om gewisseld dat heb je met Veldemankes en

Jamie heeft niks gezegd tijdens de uitreiking. Dan kwam Patjen aan de beurt

en zwom een vierde plaats. Dan tijdens de 100 meter zwom Thierry een

vijfde plaats in een loodzware reeks en dan kwamen de aflossingen. Ons

eerste team kreeg een opgave omdat Jordy niet duidelijk was of hij nu

moest zwemmen of het zwembad leegdrinken en bij dat laatste is het hem

een beetje slecht bekomen en moest noodgedwongen opgeven. Ons tweede

team eindigde voorlaatste en zelfs nog voor een team van Theux, dus heb-

ben we zeker ons best gedaan. Oeps ik zou de demonstratie nog vergeten

zijn. Ons jongste lid ging dan weer eens zwemmen in het water onder het

waakzame oog van Jelle. Yana was weer aan het twijfelen zoals altijd en ook

Amber begint deze manier van ijsberen over te nemen. Joey vond dat

Kimberly teveel aan het twijfelen was en smeet haar pardoes in het water

tot grote verwondering van de starter van de wedstrijd, maar de kamprech-

ter is zulke zaken al gewoon van ons en Henri kon er hartelijk om lachen

nadien de rest ook, maar eerst heeft Joey nog flink moeten spurten om te

ontkomen van Kimberly die blijkbaar een beetje boos was. Het spoorde wel

Amber en Yana aan om sneller in het water te gaan en spontaan zelfs. Al bij

al een geslaagde wedstrijd … en we zijn geëindigd bij onze sponsor

Spiegelpaleis te Zele waar we nog de inwendige mens eens hebben verste-

vigd. En er werden al direct plannen gesmeed voor de wedstrijd van Theux.



Halloween op de steiger

Het leek zo een beetje verloren te gaan maar uiteindelijk stond ineens

Halloween voor de deur. Tijd voor een klein beetje spektakel en daarna tijd

voor een drankje en een hapje. De steiger werd voor de gelegenheid versiert

met kaarsen en Joey ging voor het verrassingseffect zorgen toen de lichten

nog uit waren, maar voor de veiligheid werden deze toch aangestoken en

Joey klaagde dat het verrassingseffect weg was. Uiteindelijk kwamen de ijs-

beren naar beneden en onze voorzitter had al de drank en de hapjes klaar

gezet aan de garage poort, wel spijtig dat er twee auto’s in de weg ston-

den, nu stonden we zo een beetje weg gestoken achter de auto’s. Sommige

leden hadden aangepast schoeisel aangedaan en deed mij een beetje den-

ken aan de hondjes. Ronald zijn dochter had voor de gelegenheid koekjes

gebakken en de fiere papa liet ze ons proeven en ik ga nu niet stoefen maar

ze vielen goed in de smaak bij al de leden en de laatste blik dat ik naar het

doosje geworpen heb, was het al leeg. Ons Inde wordt een echte keuken-

prinses, we gaan er zeker nog van horen. Het was wel een raar fenomeen

dat sommige leden ineens achter de steiger begonnen te zwemmen … maar

er werd al snel duidelijk was het probleem was, er waren schoenen en sloe-

ven in het water geraakt en redder van dienst was Jelle en die bracht het

geredde materiaal weer op het droge. Zo was iedereen weer tevreden en

het werd een dolle boel op de steiger, ook op de drijvende steiger was het

een feestje aan het worden. 

Maar het best is wel dat er volgend jaar vlugger gezwommen wordt zodat

we allen samen kunnen genieten van een drankje achteraf … zo blijft de

teamgeest altijd goed.



Gedragingen van de ijsberen in de kleedkamer en het zwembad.

Tijdens de Algemene Vergadering ben ik naar beneden geroepen om te gaan

kijken in de herenkleedkamer en wat ik daar zag was een ramp. De modder

hing tot op 1 meter hoog op de muren, dit kan niet en ik hoop dat dit nooit

meer gebeurt. Ik heb dan ook van de directrice een mail gehad in diezelfde

week, die trouwens ook doorgestuurd is naar de leden. Modder op de muur

is niet van je gewoon om te kleden. Ook heb ik al gehoord dat er soms met

vuilbakken gesmeten wordt in de kleedkamer, dit kan ook niet … die dienen

om vuil in te doen.

Mag ik u tevens ook vragen voor aandacht te hebben voor de sloefen om

van de steiger naar de kleedkamers te gaan na het ijsberen en is trouwens

ook veel veiliger want je weet nooit wat er op de parking achter gebleven is

en zo moeten de mensen van het onderhoud niet telkens dweilen na onze

ijsberenduik.

Ik hoop dat iedereen zich zo’n beetje aan deze regels houd want we hopen

nog lang samen te werken met Olympos.

Wat nog moet komen.

Datum  Activiteit Club Plaats 

01-12-2012 Sinterklaas op bezoek DYB Dendermonde

16-12-2012 Kerstduik Pollare ZDKK Pollare

20-12-2012 Kerstman op bezoek DYB Dendermonde

23-12-2012 Kerstduik Brugge BYK Brugge

03-01-2013 Nieuwjaarsreceptie DYB Dendermonde

05-01-2013 Nieuwjaarsduik Oostende Stad Oostende

12-01-2013 Nieuwjaarsduik Bredene BBV Bredene

13-01-2013 Nieuwjaarsduik De Ster WZK Sint-Niklaas

13-01-2013 Zwemfeest BYK BYK Brugge

20-01-2013 Zwemfeest DIJ DIJ Deurne

27-01-2013 Zwemfeest ZCY ZCY Boom

10-02-2013 Zwemfeest DYB DYB Dendermonde

24-02-2013 Zwemfeest HUY CRNH Huy

02-03-2013 Carnavalsduik DYB Hamme

16-03-2013 Doop nieuwe ijsberen DYB Dendermonde



16-03-2013 Eindfeest DYB DYB Zele

31-03-2013 Paasduik Donkmeer DYB Berlare

06-04-2013 DYB Zomerhappening DYB Hamme

Sommige activiteiten vallen wel samen, maar we zullen dan ook onderling

afspreken in de club wat we gaan doen of hoe we ons zullen verdelen.

Je dient wel nog rekening te houden met een extra activiteit “ijsberen en

wandelen” aan de Oude Durme, deze datum zal ten gepaste tijd nog wel

meegedeeld worden aan jullie.

Er hangt tevens een activiteitenkalender uit in de mededelingen kast van

zwembad Olympos. Mocht je een datum vergeten zijn kan je deze ook altijd

raadplegen, tevens staat deze kalender ook online op onze website.

Goede voornemens bij sommige leden.

Er zijn nog steeds goede voornemens bij onze leden … alle seizoenen hoor

je opnieuw dat sommige hun grenzen willen verleggen en we zijn gestart in

september en zijn ondertussen oktober en ze lijken het nog te menen ook.

Neem nu Joey … hij verkondigde met grote trots dat hij in het seizoen

2012-2013 voor de trofee ging voor regelmatigste ijsbeer en het lijkt hem

nog te lukken ook. Tot op heden heeft hij nog geen punten verlies geleden

en heeft de volledige max van de punten, maar ik ben toch benieuwd of hij

het zal volhouden het ganse seizoen. Nogal een geluk dat ik daar niks tegen

over gezet heb in een weddenschap.



DYB is een zwemclub.

Dit is weer een onderdeel dat ik ga beginnen zagen tegen de leden en

ergens terecht vinden we vanuit het bestuur. De ijsberen staan nog altijd

gekend als een zwemclub en gekend in de sportraad onder watersporten.

Even een kleine definitie maken – ijsberen betekent nog altijd zwemmen in

het buiten water of zwembad dat niet verwarmd wordt. Toch wordt steeds

de nadruk gelegd op buitenwater en zwemmen. Dus een lid van DYB hoort

te zwemmen in het water en niet even in badpak of zwembroek op de stei-

ger te paraderen. Misschien zijn er nu een aantal leden boos op mij, maar als

we ons voordeeltarief zullen kwijt zijn, is daar iedereen wel de dupe van en

zal het inkom tarief drastisch naar omhoog gaan en vergeet vooral niet, we

hebben geen alternatief. Dus ik hoop dat iedereen vanaf nu spontaan in het

water zal zwemmen als een volwaardige ijsbeer. Want we zoeken in het

bestuur niet van alles een reglement te maken, anders zijn we wel heel spij-

tig bezig. Ik heb het in het verleden gezegd, het is niet onze bedoeling om

schoolmeester te spelen, maar hou het dan ook voor iedereen tof en gezel-

lig, waarvoor mijn dank bij voorbaat.

Lidgeld voor het nieuwe seizoen.

Een deel heeft zijn lidgeld al betaald voor het nieuwe seizoen, maar een

groot deel heeft zijn lidgeld nog niet betaald. Het tarief is nog steeds 30€

voor gewone leden en 35€ voor een competitievergunning. Bij betaling van

uw lidgeld krijg je onmiddellijk een papier voor de ziekenbond waarmee je

een flink deel van je lidgeld terug krijgt. We hebben ook nog een deel van

de leden niet gezien, als je geen zin meer hebt om lid meer te zijn van de

Dendermondse IJsberen mag je dat altijd laten weten aan peter@dender-

mondseijsberen.be, no heart feelings.

De leden die het graag overschrijven naar onze

clubrekening geen probleem hier is de rekening-

nummer van Delta Lloyd BE58 647 0053921 79.

Zo kan ik ook snel alle verzekeringspapieren in

orde maken.



Afspraken voor deelname aan een wedstrijd.

Tegenwoordig heb je geen competitievergunning meer nodig om deel te

nemen aan een ijsberenwedstrijd, wat natuurlijk positief is. Toch vragen we

enige discipline in deelname aan de ijsberenwedstrijden. Vooral tijdig starten

en zeker geen forfaits geven tijdens wedstrijden aangezien we dat dan ook

mogen verwachten. De aflossing wordt zonder problemen ingeschreven tij-

dens de globale inschrijving met die verstandhouding dat elke deelnemer

aan de aflossing al een wedstrijd gezwommen heeft en dat ze onderling

overeenkomen om als team de aflossing mee te zwemmen. Mijn moto luid

nog altijd deelnemen is belangrijker dan winnen, ook met de individuele wed-

strijden. Toch wil ik één standpunt duidelijk maken wie zonder gegronde

reden een forfait geeft, niet meer zal ingeschreven worden voor andere

wedstrijden, want forfaits zijn de nachtmerrie van een organisator en ik kan

het weten. Ik hoop de we de equipe kunnen aanhouden dat we nu naar de

wedstrijden gaan, want het is ook goed voor onze club en vooral voor de

club dat we bezoeken.

Een atleet aan het woord en geeft tips.

Trainingtips van Rob Barel

De training

Hoe meer je traint hoe beter, maar alleen als je goed hersteld bent van de

vorige training. Als je veel spierpijn hebt, erg moe of een beetje verkouden

bent kun je beter één of meerdere trainingen overslaan en goed uitrusten

tot je weer helemaal fit bent.

Probeer elke training minimaal een half uur vol te houden en kies een snel-

heid die je makkelijk aan kunt. Je kunt (net als in de wedstrijd) beter iets te

rustig beginnen en aan het eind wat versnellen dan omgekeerd. Maar als je

toch te hard begonnen bent kun je beter op tijd even pauzeren, tot je je

ademhaling weer onder controle hebt en dan weer rustig verdergaan.



Zwemmen

Borstcrawl is de snelste slag, maar ook erg vermoeiend. Schaam je niet om

schoolslag te zwemmen als je geen borstcrawl kunt zwemmen. Je kunt het

ook afwisselen, maar soms ben je sneller als je alleen schoolslag blijft zwem-

men, omdat je dan beter rechtuit kunt zwemmen. Meestal oefen je in een

zwembad, maar de wedstrijd is in buitenwater, zonder strepen op de bodem

en met meer golven. Probeer ook af en toe in open water te zwemmen,

maar zwem nooit alleen. In het zwembad kun je mooi je tijd opnemen en je

banen tellen. Kijk regelmatig of je een bepaalde afstand in een snellere tijd

kunt zwemmen.

In de wedstrijd

Bij de zwemstart is iedereen vaak een beetje zenuwachtig en je ligt met z'n

allen dicht op elkaar. Zoek een plek waar je je op je gemak voelt. Als je

goed kunt zwemmen ga je natuurlijk vooraan liggen. In het midden zit je

snel in het gedrang en dat is niet lekker in het water. Ik zoek meestal een

plekje aan de buitenkant, zodat ik altijd de ruimte heb om lekker te zwem-

men. Iedereen kan hard starten en meestal probeer je in het begin met de

snelste groep mee te zwemmen, maar meestal moet je dat al snel bekopen.

Beter is het om op je eigen snelheid te starten en je niets aan te trekken

van die anderen. De wedstrijd is nog lang en er kan nog veel veranderen.

Zelf heb je het meeste plezier als je tot het einde je eigen tempo kan vast-

houden of zelfs iets kan versnellen en nog wat mensen in kan halen vlak

voor de finish.

Meedoen is belangrijker als winnen, net als op de Olympische Spelen. En als

je de finish haalt ben ook jij een echte ATLEET.

Succes,

Rob Barel

Wereldkampioen Triathlon 1994

7x Europees kampioen Triathlon

9x Nederlands Kampioen



Kent u deze nog.

Hier zijn twee ijsberenleden in hun glorietijd. Kent u ze nog …?

Craig De Meyer Jordy De Meyer



Onze shop is nog steeds open.

Latexbadmuts 7,30€ Siliconenbadmuts 1,30€

Trainingen 30€          

Nieuwe leden zijn nog steeds welkom.

Wie iemand kent die graag eens wil proberen wat ijsberen nu juist in houd of

het graag eens wil meemaken van dicht bij is steeds van harte welkom in

onze club. Dit kan altijd op de trainingsdagen dinsdag, donderdag en zater-

dag. We zullen dan de nieuwkomers de nodige begeleiding geven en onze

kennis overdragen aan de personen en misschien toekomstige leden. Onze

info folder is nog steeds te verkrijgen in Olympos en de nodige info vind je

ook op onze website.



De komende evenementen.

Voor de komende kerstduiken en neuwjaarsduiken zal er nog afgesproken

worden om samen te gaan. Voor de nieuwjaarsduik in de Ster en de wed-

strijd in Brugge zullen we ons moeten opsplitsen aangezien deze op dezelf-

de dag doorgaan, maar we zullen zeker nog afspreken, we hebben voorlopig

nog tijd genoeg. We mogen het natuurlijk niet uit het oog te verliezen en

we moeten nog steeds tijdig afspreken om alles in goede banen te lijden.

Maar daarover je binnenkort nog wel meer

Wist je dat

…Yorick een vuil raadsel over katjes vertelt tegen Craig …

… Craig steeds beloofd van revanche te nemen …

… Arian graag fantaseert over de kleedkamer en Yana …

… Dat volgens Thierry Kimberly haar hoofd drie keer in dat van Craig kan …

… Patjen graag vecht tegen de slaap, altijd en overal …

… dat gasten met kinderen bij een nieuwe uitspraak is …

… dat Craig spontaan kan beginnen zingen over paardjes …

… Yorick een volledig verhaal aan het doen was over zijn zus tijdens 

Halloween …

… Yana steeds tijd genoeg heeft om in het water te gaan …

… Cian een pinguïndans heeft uitgevonden in het water van SWEM …

… Ons jongste lid 5 jaar is …

… Onze jonge filmster 10 jaar is …

… Jamie gezonder is geworden van het ijsberen …

… Er op de steiger nog steeds gekke bekken getrokken worden …

… Er tegenwoordig veel geknuffeld wordt op de steiger …

… Arian ouderwetse gedachten heeft met zijn glazen in de cafetaria …

… Erwin nog steeds genot vol aan het roepen is als hij in het weter gaat …

… Als het Joey niet snel genoeg gaat hij steeds een handje helpt …

… Sommige leden serieus veranderd zijn op de 6 maanden dat het geen 

ijsberen was …

… Dat Erwin niet blijft klaarkomen in het water …

… Dat Erwin Arian een nieuwe naam gegeven heeft, Gigipeke …



uitspraak

Weet jij hoe zwaar een ijsbeer is? Zwaar genoeg om het ijs te breken.

Slotwoord

Voila, daarmee zit de 36ste editie er weer op, het was een beetje springen

en vliegen en vooral veel gezaag van wanneer komt het nieuwe boekje uit

en dat is dus nu gebeurd. De editie die we overgeslagen hebben met de

kettingbotsing van Erwin hebben jullie zeker nog te goed en gaan jullie op

termijn krijgen, echter wanneer dat zal zijn weet ik echter ook niet. Maar er

gebeuren fratsen genoeg om de boekje te blijven vullen, maar niet vergeten

het dybke blijft wel een driemaandelijks magazine. We gaan nog concreet

afspreken voor de evenementen van de Kerstduik en de nieuwjaarsduik.

Ondertussen hoop ik dat iedereen het zo een beetje naar zijn zin heeft en

er nog een super tof seizoen van maakt.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.

Medewerkers dybke 36

Redactie en einredactie Medewerkers Foto’s

Peter Van Doorsselaer François Van den Broeck Peter Van Doorsselaer

Thierry Smulders

Ilse Van Dessel



Kettingbotsing met: Joey Veldeman

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: Veldeman

Voornaam: Joey

Roepnaam: joey

Geboortedatum:01/04/1996  

Woonplaats:  Zele

Hobby’s: Zwemmen snookeren

Lievelingseten:  Pitta

Haarkleur:  Blond

Kleurogen:  Blauw

Lengte: 1.70

Schoenmaat: 43 

Geslacht:  Man

Lievelingsdier: Hond 

Geluksgetal: 13

Lievelingskleur: Zwart  

Mooiste land:  België

Ik ben een beetje verliefd op ...: Julie  

Ergste nachtmerrie:  Cola op

Mijn dagelijkse soap:  Familie

Leukste geschenk:  Iphone

Lijfspreuk: Little man

Ik ben jaloers op: Niemand

Mijn idool is:  Bad man

Favoriete groep: Anti icon

Lievelingsdrank:  Vodka Redbull

Beste film:  Damage

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Thuis wedstrijd 

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

En de volgende is: Julie Huylebroeck



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

Ondervoorzitter

Eric Du Bois - Kouterstraat 149 w2 - 9240 Zele

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

Jeugdcoördinator trainingen

Niels De Bilde - Ridderstraat 32/2 - 9200 Dendermonde

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

Steven Van Herck - Breestraat 132 - 9200 Dendermonde

Tel. 0486 05 66 14 - email: steven@dendermondseijsberen.be

www.dendermondseijsberen.be


