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Voorwoord.

We hebben een turbulente periode achter de rug en het was soms niet

gemakkelijk om als club bestuurder beslissingen te nemen, maar we hebben

er ons toch door geslagen zoals een volwaardige huisva-

der. We hebben twee nieuwe mensen in het dagelijks

bestuur, maar daarover zal je in het volgend dybke wel

meer lezen, anders wordt deze editie te dik en dat is

ook niet plezant hé. We zitten nu volop met onze wed-

strijd en ook de uitwedstrijden staan we tegenwoordig

ons mannetje. Het reglement werd noodgedwongen aan-

gepast en voor de rest proberen we toch alles zo goed

mogelijk te doen. Ik zou zeggen geniet maar en ik hoop

dat we nog een mooie toekomst tegemoet gaan.

Peter

Woordje van de voorzitter.

Het is traditie om ter gelegenheid van de jaarwisseling even

terug te blikken naar wat er geweest is. Laat me dat dan

ook even doen voor wat ons zo nauw aan het hart ligt:

koudwaterzwemmen bij de Dendermondse IJsberen.  Zo

waren er in 2012 een gans aantal opbeurende, plezante en

mooie gebeurtenissen. Voorop de geboorte van onze nieuwe steiger, het

aanwezig zijn met de ganse groep op heel wat wedstrijden en “duiken”, de

viering van onze clubkampioen Jelle op ons seizoenafsluitend etentje, de

tradionele doop, de eerste plaats van onze kranige Sem in Theux, onze eer-

ste, zeer geslaagde, Carnavalsduik in Hamme, onze “jeneverwandeling”, enz.

Wat 2013 gaat brengen kunnen we al gedeeltelijk opzoeken op de website,

de rest kunnen we enkel veronderstellen. Feit is dat we in 2013 ons  40-

jarig bestaan gaan vieren. Hoe we dat zullen doen moet nog eventjes beke-

ken worden. We kijken dit jaar ondermeer ook uit naar nog betere uitslagen

bij onze jeugdige en minder jeugdige wedstrijdzwemmers. Leer allemaal

alvast de eerste strofe van het Ros Beiaardlied van buiten, we zullen het

meer dan één keer moeten zingen.



Maar naast het gewone reilen en zeilen van de club is ook het eigen welge-

voelen van belang. Iedereen moet zich welkom voelen bij de Dendermondse

IJsberen. Bij probleempjes, zelfs persoonlijke, mag je gerust even langsko-

men. Ook indien je denkt dat er “iets” beter kan bij de club, ben je welkom

voor een praatje. Namens mezelf en het volledige bestuur wens ik dan ook

ieder lid en sympathisant een opperbeste gezondheid en veel geluk toe voor

2013. 

François.

Wedstrijd in Theux

Ondertussen waren we aan het weekend van 18 november gekomen en dat

betekend steevast de wedstrijd in Theux. Aangezien de afstand om naar

ginder te geraken zo lang duurt maken sommige er een weekend van.

Sommige vertrokken van vrijdag in een weekendhuisje en andere gingen dan

op hotel vanaf zaterdag en de grootste deel vertrok op zondag François

met de wagen en de andere leden met de trein onder begeleiding van Patje,

die blijkbaar weer te weinig geslapen had. Maar op zondag stonden we alle-

maal aan de Piscine Communale van Theux om de titanen wedstrijd uit te

vechten met de andere ijsberen. Het water had een temperatuur van 7,7°

en sommige van onze leden vonden dat wel redelijk koud. Het was weer een

hectische bedoening en zo werd de start even uitgesteld en mochten de

demonstratiezwemmers eerst aanbod komen. Er gingen verschillende

gezwind in het water, andere zagen het niet zitten en hebben zich zelf niet

omgekleed, wat toch een beetje spijtig was. Maar ons charmante dames die

het koude water trotseerden lieten zich wel van hun beste kan zien. Julie en

Celine zwommen in het koude water als of het zomer was. Dan begonnen de

eerste wedstrijden en ook de eerste valse starten … maar de starten waren

redelijk verwarrend ook voor ons als tijdopnemers. Dan kwamen onze leden

aan bod en de eerste die diende aan te treden was onze Sem en in SWEM

had hij nipt de tweede plaats en nu was het tijd voor revanche en inderdaad

hij zwom gezwind de eerste plaats en won nipt van zijn tegenstander, maar

we hadden al een eerste plaats op zak. Dat doet de borst een beetje voor-

uit steken, geloof me. Iedereen weet nu wie de Dendermondse IJsberen zijn.



Vervolgens traden Joey en Jelle aan en leverde een mooie derde en vierde

plaats op, juist zaten er zware zwemmers van andere clubs in hun reeks.

Dan was het de beurt aan Jamie om zijn allereerste wedstrijd te zwemmen

en ook Yorick zat in zijn reeks en weer hadden we een derde en vierde

plaats en onze ijsberen stonden wel hun mannetje tijdens de wedstrijden.

Geloof me het is ooit anders geweest in het verleden. Dan was het de beurt

aan Steven die ook zijn mannetje stond in een nog veel besproken wed-

strijd, want het was er één met valse start en men liet de zwemmers maar

verder zwemmen. Dan kwam onze voorzitter in een redelijk zware reeks

maar begon toch sneller te zwemmen toen hij een biertje zag staan in een

papfles aan de start lijn en dat was waarschijnlijk uit nieuwsgierigheid wat er

in die papfles zat. Enkele wedstrijden later was het de beurt aan Gaby die

ook haar mannetje … euh vrouwtje stond en dan kwam Craig die ook zijn

allereerste wedstrijd ooit zwom bij de ijsberen. De volgende op het strijdto-

neel ging Patjen worden maar die werd onwel en gaf forfait, wat spijtig was,

waarschijnlijk een combinatie van weinig slaap en verkeerd gegeten. Dan tijd

voor de finale … de aflossingen waar ze al snel een zwemmer uit het andere

team hadden geronseld en ze hebben het bijzonder goed gedaan en op dat

gebied zijn onze DYB’ers toch vindingrijk. Daarna was het de beurt aan de

walking diner ter ere van 75 jaar bestaan van de club van Theux. Er werd in

twee talen een toneel opgevoerd waar iedereen van genoten heeft. Het was

echt een toffe dag en voor sommige een tof weekend, om toch nog eens te

herhalen. We behaalden een vierde plaats in het eind klassement en DYB

werd nog maar eens op de ijsberenkaart gezet. Iedereen fier naar huis en

sommige super gelukkig. 



Jordy en de vergeten rugzak

Jordy die naar Theux vertrok met de trein en uiteindelijk was de vaststelling

dat hij zijn rugzak vergeten was. Hij was gelukkig nog niet vertrokken met

de trein maar op de trein kwam algauw het besef dat hij zijn rugzak verge-

ten was. Gelukkig stond deze nog op zijn fiets, te wachten om meegenomen

te worden en dat is dan ook gebeurd en met de vele trein wissels werd

Jordy er steeds aan herinnert, tot zijn  grote ergernis, ook Sem had daar

zijn binnenpretjes over. Anders gingen de andere clubs raar opgekeken heb-

ben dat Jordy in zijn Adamskostuum ging ijsberen. Ik denk niet dat hij zijn

rugzak nog zal vergeten in de toekomst.

DYB bestaat 40 jaar in 2013.

Het is officieel, ik heb een document terug gevonden in het secretariaat

waarin een getuigenis staat van Willy Coppens, een secretaris uit vroegere

tijden, en die heeft een interessant artikel op papier gezet, hetgeen trou-

wens nu ook prijkt op onze website:

1973  ~  2013



De geschiedenis en het ontstaan van de Dendermondse IJsberen.

24 januari 1973, 22 uur op een donderdagavond. Een viertal mannen die al

een redelijk aantal pinten achter de rug hadden stonden nog wat gezellig te

babbelen in de Olympos-bar. Toen een veteraan van Neptunus Aalst er zijn

blijde intrede deed. “Ha jongens, drinkt eentje” was zijn goedenavond en

natuurlijk geen enkele van ons die het karakter had om te weigeren. “Wel

jong, welk goed nieuws uw hier te zien”, vroeg ik: “ik ben gaan ijsberen en

kom nu eens langs” kreeg ik als antwoord. “Het water was goed vandaag,

beter dan vorige week, toen was het maar 3 graden, nu is het er 6.” Ieder

van ons bekeek elkaar en we wisten genoeg, die man kwam hier wat

opscheppen. “Wel jong”, repliceerde wij, “dat doen wij hier ook al lang

hoor.” We zagen dat hij ons niet geloofde en trachtte ons tussen pot en

pint te overtuigen, wat hem uiteindelijk ook lukte. Ieder van ons had intus-

sen voldoende moed ingegoten om ijsbeer te worden, maar dan een

Dendermondse IJsbeer. Voor 10 pinten werd er een weddingschap afgeslo-

ten om op 4 februari 1973 deel te nemen aan het ijsberenfestival te Erpe.

’s Anderendaags zouden wij de eerste stap wagen in het ijskoude water

achter het zwembad Olympos. Op die dag werden de Dendermondse

IJsberen gesticht. Gezamenlijk trainden wij ons voor de grote dag te Erpe.

Mensen die voorbij kwamen schudden het hoofd, of tikten met de wijsvinger

tegen de slaap. Met ons allen zijn wij toen te Erpe gelijk groten, eerst naar

de temperatuur van het water gaan zien, welke 3 graden was. Voor ons liep

een oud vrouwtje van 82 jaar en we stelden de vraag: “Is het waar moeder-

tje, zwemt u nog en hebt u geen kou in dat water? Bah! Dat water is niet

koud, maar mijn benen willen niet meer mee.”

Dit was de beginfase van onze Dendermondse IJsberen. De club is aangeslo-

ten bij de zwemliga in 1978. Dit verhaal is een getuigenis van Willy Coppens

uit Hamme, ere secretaris van DYB.

Veel is er eigenlijk niet veranderd buiten 1973, buiten het feit dat we wat

ouder geworden zijn en dat we vooral nog graag blijven drinken na het ijsbe-

ren of zwemmen in de cafetaria van Olympos.



Aangepaste reglementen van DYB.

Zoals de situatie er momenteel voorstaat in onze club, waren we genood-

zaakt op een bestuursvergadering om enkele reglementen aan te passen.

Deze aanpassing werd ook al opgenomen in het huishoudelijk reglement en

zoals de statuten het voorschrijven dient het ook in het clubblad opgeno-

men te worden. Hierbij het reglement dat vanaf nu van toepassing is en

blijft, dit hebt u trouwens ook allemaal al ontvangen per mail.

1. Interne reglementen.

De interne reglementen worden door het bestuur opgesteld in functie van

de statuten en de noodzaak.

De reglementen worden bij uitreiking van de lidkaart aan ieder lid ter kenni-

sname en ter handtekening gegeven. 

Een aanpassing van de reglementen zal in het clubblad worden gepubliceerd.

2. Wijze van toetreding.

Kandidaten voor lidmaatschap kunnen zich tijdens het ijsberenseizoen (half

september – half maart) bij een bestuurslid aanmelden en een inschrijvings-

formulier invullen en moet het lidgeld worden betaald. 

Indien niet is betaald na 6 weken vervalt de kandidatuur.

In de zomerperiode zijn er geen inschrijvingen.

3. Lidgelden.

Het lidgeld wordt in september of oktober betaald voor een gans jaar en

kan niet worden teruggevorderd bij het verlaten van de club.

4. Lidkaarten.

De leden moeten hun lidkaart bijhebben en op vraag van het bestuur of per-

soneel van het zwembad kunnen tonen. De lidkaarten worden pas aange-

maakt als het lidgeld van het lid betaald is aan de club. Deze is persoonlijk

per lid en per sportjaar.

5. Het bestuur.

De lijst van de bestuursleden is terug te vinden in het clubblad en op de

website.



6. Wijze van vergaderen van het bestuur.

Het bestuur vergadert minstens één maal per kwartaal voor het welzijn en

de dagelijkse 

werking van de club. 

Van deze vergadering wordt een verslag opgemaakt en op het secretariaat

bewaard.

7. Activiteiten van de club.

Activiteiten die door leden worden aangemeld en goedgekeurd worden tij-

dens de 

bestuursvergadering worden in naam van de club gevoerd. 

Niet aangemelde of niet goedgekeurde activiteiten door leden georgani-

seerd, worden als privé initiatief beschouwd.

Alle goedgekeurde activiteiten verschijnen op een activiteitenkalender die

wordt uitgehangen in het zwembad en die tevens ook op de website terug

te vinden is. De leden kunnen in extremis ook op de hoogte gebracht wor-

den via email die verstuurd zal worden door de secretaris.

Ook in het clubblad zal melding gemaakt worden van de komende activitei-

ten die nog zullen plaats vinden.

8 Openingsuren. 

Er wordt samen gekomen om 18u50 op dinsdag en donderdag en op zater-

dag om 16u50 in de inkomhal van de Olympos, om ons dan te verkleden

voor te ijsberen.

Met de vermelding van ijsbeer aan de kassa, mag je na het ijsberen gebruik

maken van het  recreatie bad Olympos aan een voordeel tarief van 1,30 €.

Trainingsuren van het ijsberen:

Dinsdag :     19.00u (kleedkamer moet leeg zijn om 20u30)

Donderdag: 19.00u (kleedkamer moet leeg zijn om 20u30)

Zaterdag :    17.00u (kleedkamer moet leeg zijn om 18u15)

9. Zwemmen zonder begeleiding.

Het is absoluut verboden alleen in het water te gaan. Buiten  zwemmen is

enkel toegelaten vanaf twee zwemmers. Eén zwemmer blijft steeds aan de

kant staan voor toezicht en voor de veiligheid.



10. Zwemmen.

Er wordt alleen gezwommen in het bijzijn van een verantwoordelijke of een

bestuurslid en/of een verantwoordelijke aangeduid door een bestuurslid van

DYB.

11. Niet naleven van de reglementen.

Leden die de reglementen niet naleven worden mondeling op de feiten

gewezen, nadien per aangetekende brief. 

Een derde nalatigheid kan leiden tot uitsluiting van het desbetreffende lid

uit de club.

12. Verantwoordelijkheid bij niet naleven van reglementen.

De Dendermondse IJsberen  kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld

wanneer de 

reglementen niet worden nageleefd. 

Hiermee wordt bedoeld dat noch de club, noch de leden van het bestuur

verantwoordelijk kunnen worden gesteld noch gerechtelijk vervolgd.

13. Verantwoordelijkheid redders.

De redders kunnen nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden noch ver-

volgd worden wanneer de reglementen niet worden nageleefd door de leden

van de club.

14. Zwemmen binnen bepaalde zone.

Aan Zwembad Olympos in de zwemvijver: 

Omdat de groep groter wordt en om het toezicht te optimaal te kunnen

verzekeren, vragen wij om steeds binnen het 25 meter gedeelte te  zwem-

men (dus niet voorbij de tweede steiger).

15. In het water duwen.

Het is absoluut verboden om elkaar in het water te duwen.  Het is immers

niet de bedoeling dat iemand een "schrik pakt".  IJsberen doe je op eigen

tempo en eigen kunnen.

16. Onverantwoordelijk gedrag.

Bij onverantwoordelijk  gedrag van een lid van de Dendermondse IJsberen,



zal het gebeurde feit  onderzocht worden door het bestuur van DYB en zal

er met de betrokken partijen onderhandelen worden. Bij bezwarende feiten

zal het lid uitgesloten worden uit de club (zonder teruggave van het lidgeld)

en kan er een melding (indien bezwarende feiten) gemaakt worden bij de

bevoegde instanties.

17. Dronken zwemmen.

Het is absoluut verboden om in beschonken of dronken toestand te ijsbe-

ren. Deze regel geld zowel tijdens de trainingsdagen als ook op activiteiten

die door het bestuur van de club worden goedgekeurd.

18. Vervoer naar wedstrijden.

Er wordt best onderling met elkaar afgesproken indien men deelneemt aan

carpooling. Vooral als men voor het af te leggen traject wilt vergoed wor-

den, dient men voor vertrek klaar en duidelijk af te spreken en niet achteraf

als men reeds ter plaatse is. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld

worden voor onderlinge geschillen tussen de leden.

19. In een zwemclub hoor je te zwemmen.

De Dendermondse IJsberen zijn gekend als een zwemclub bij de sportraad

van Dendermonde en bij de Vlaamse Zwemfederatie. Wanneer je je aanbied

in Olympos als ijsbeer dien je ook in het koude water in de vijver te zwem-

men. Het is niet de bedoeling om enkel in je zwemkledij op de steiger te

paraderen om zo van het voordeel tarief te genieten. Indien je niet buiten

gezwommen hebt, bij eerst volgende deelname betaal je dan aan de kassa

in het binnenkomen van het zwembad het volle bedrag dat verschuldigd is

om normaal te zwemmen in het zwembad.

20. Forfait tijdens wedstrijden.

Wie forfait geeft op een ijsberenwedstrijd zonder geldige reden zal niet

meer in geschreven voor andere wedstrijden in het seizoen. Enkel met een

geldige reden en een bewijs (dat je moet afleveren aan de secretaris van

DYB) kan je nog ingeschreven worden voor een volgende wedstrijd in het

seizoen

© Dendermondse IJsberen    versie 28 november  2012.



De impact van een artikel in het dybke.

Bij het vorig dybke was er blijkbaar commotie ontstaan bij het lezen van

sommige artikels. Ik wil dit graag even verduidelijken … niet alle artikels

worden op dezelfde moment geschreven, sommige zijn echt weken tot

maanden oud en dus kan de relevantie een beetje uit zijn context getrokken

zijn. Zoals het artikel van de maximum behaalde punten van aanwezigheid

tijdens het ijsberen en de trainingen, is een artikel van eind oktober en op

dat moment was er maar één die echt het maximum aantal behaalde punten

gehaald heeft. Ondertussen zijn er nog enkele leden, en andere hebben door

spanningen in de club opgegeven, die strijden naar de trofee van de regel-

matigste ijsbeer en heeft niemand meer het maximum aantal punten en ligt

de strijd bijzonder spannend voor de eerste plaats. We gaan verder in dit

dybke een top 5 geven van de kanshebbers, weleens waar zonder punten,

dit om de zaken een beetje spannend te houden onder elkaar. Ik zou graag

hebben dat de onderlinge spanningen ook verdwijnen in de club, want dit

komt niemand ten goede, geloof me. Dan bedoel ik naar elkaar (aan dezelf-

de tafel) berichten beginnen sturen om meningen weer te geven of hun

gedacht te zeggen. Dit mag ook mondeling of schriftelijk gebeuren.

Desnoods via een vraag voor een uitnodiging op een bestuursvergadering,

maar het onderlinge gemor en gestook moet stoppen. Dit kan niet langer

verder op deze manier.  En ik hoop dat dit de laatste woorden zijn die er

aan moeten vuilgemaakt worden. We zijn steeds bereid in het bestuur om in

te gaan op een dialoog en dat praat gemakkelijker geloof me.



10 Tips om veilig te zwemmen

1. Ga alleen zwemmen in vergunde zwem- en recreatiezones of waar ook

veel andere toeristen zwemmen. Zwem bij voorkeur alleen op plekken waar

een redder toezicht houdt. Ga zeker nooit zwemmen op plekken waar dat

uitdrukkelijk verboden is, ook als u een ervaren zwemmer bent. 

Bij zwemmen in zee moet u altijd rekening houden met gevaarlijke stromin-

gen en getijden. Blijf weg van golfbrekers, pieren en andere constructies.

Daar kunnen gevaarlijke stromingen optreden.

2. Wie niet of niet goed kan zwemmen mag zich slechts tot aan borsthoog-

te in het water begeven en moet altijd contact met de grond blijven hou-

den.

3. In tropische landen is het af te raden om in (zoet) oppervlaktewater

(zeker stuwmeren, maar ook rivieren) te zwemmen of te baden. 

4. Ga nooit alleen zwemmen, surfen of duiken. 

5. Test het water alvorens erin te springen. Koud water kan het lichaam

immers shockeren en uw bloeddruk en hartslag de hoogte injagen. Koud

water gaat ook de spierreactie vertragen, waardoor het moeilijker is om te

(blijven) zwemmen.

Ga ook beter niet zwemmen na urenlang zonnebaden.

6. Duik nooit in ondiep water of water met weinig doorzicht: het water kan

immers minder diep zijn dan gedacht. 

7. Ga nooit zwemmen als u dronken bent, en zwem ook liever niet in het

donker.

8. Verlaat bij onweer en bliksem zo snel mogelijk het water en zoek

beschutting. 

9. Raakt u toch in de problemen, blijf dan vooral kalm en zwem nooit tegen

de stroming in. Probeer om evenwijdig met de kust te zwemmen, om uit de

muistroom te geraken. Eens u uit de stroming bent, probeert u schuin naar

het strand te zwemmen. Indien dat niet lukt, laat u zich best gewoon mee-

drijven tot de stroming minder sterk wordt. Probeer ook de aandacht te

trekken door te roepen of door met de arm te zwaaien.

10. Ziet u iemand in de problemen? Waarschuw dan zo snel mogelijk een

redder, tracht de drenkeling iets drijvend (reddingsband of –vest, opblaas-

bal) toe te gooien. Hang vooral de held niet uit: veel mensen komen zelf in

de problemen als ze iemand proberen te redden. 



Een mededeling van het zwembad.

Gelieve met volgende opmerking van de directie van Olympos rekening te

houden a.u.b.

Gelieve zo veel mogelijk gebruik te maken van slippers om van het zwembad

naar de zwemvijver te stappen en terug. Doe de slippers uit vlak na de

kassa, zodat de vloer naar de kleedplaats niet vol zand ligt.

Ik hoop dat u gevolg zult geven aan deze oproep.

David en Goliath en hun meningsverschil op de steiger.

Soms spelen er zich grappige taferelen af op de steiger, soms heel leuk om

naar te kijken. Zo kwam het tot een kleine discussie tussen onze jongste en

kleinste ijsbeer Robby en Yorick. Yorick was zijn best aan het doen om

Robby toch veilig te laten zwemmen en kleine Robby die waarschijnlijk later

advocaat gaat worden, was zo danig aan het discuteren dat Yorick tot op

zijn knieën zakte van moeite. Het leverde mooie taferelen op, op onze stei-

ger dat je op den duur zou denken aan David & Goliath. Maar dit waren twee

ijsberen en daar hebben ze geen naam voor. Misschien dat we op termijn

toch eentje zullen moeten bedenken.



Kiekenborstjes gesignaleerd bij de ijsberen.

De laatste tijd hoor je meer en meer de uit-

spraak van kiekenborstje bij de ijsberen, voor

het zwemmen en op de steiger. Het strafste

was het vergelijk van kiekenborstje en kieken-

borsten in de kantine tussen Arian en Yorick.

Dan is alles zo’n beetje uitgekomen … het

kiekenborstje is blijkbaar Arian en die is er

niet echt mee opgezet met zijn nieuwe troe-

telnaam. Alhoewel er toch niks mis mee is en

waarschijnlijk zal deze naam hem lang achter-

volgen. Arian kennende heeft die toch steeds

zijn antwoord klaar, maar dat kan de pret

voor de andere leden niet bederven en blijven

toch Arian zijn nieuwe troetelnaam scanderen. Dit zal ongetwijfeld nog een

vervolg krijgen.

Kerstduik in Pollare.

Traditioneel is de Kerstduik van Pollare de eerste van het seizoen. Voor zo’n

klein dorp leeft de kerstsfeer er nog enorm, nadat we in Pollare te plaatse

waren was het zoeken voor de duik juist ging plaats vinden want we ston-

den deze keer de andere kant van de kerstmarkt. Gauw nog even wandelen

door de kerstmarkt en nog wat vragen naar de weg kwamen we toch ter

plaatse. Al snel kwam het idee dat we veel te vroeg waren, maar dat kon de

pret niet derven, het was dan wachten tot de ijsberen in het water moch-

ten. De fanfare was op komst en dan weet je dat de belleman en Viv Van

Dingen ook op komst waren. De zwemmers maakten zich klaar en toch zie

je dan hier en daar bekende gezichten die ook al duiken bij ons hebben bij-

gewoond. De belleman kondigde een rede aan over de ijsberen in het koude

water en vernoemde onze 13 jarige Jamie tot mannen van 60, waarop

François de belleman in de rede viel en zei dat er mannen van boven de 60

ook waren. Olé DYB terug in de picture. Er stond heel wat toeschouwers te

kijken op de voetgangersbrug en op het wandelpad naast de Dender. Omdat

er heel wat stroom op de Dender aanwezig was mochten de zwemmers



enkel van het eind van de steiger tot aan de trap zwemmen die nog snel

voor het zwemmen werd bovengehaald om de zwemmers toch op een com-

fortabele manier uit het water te laten komen. Toen de belleman de instruc-

tie gaf hoe de mannen en de vrouwen het water moesten ingaan, zei

François “mannen naar links en de vrouwen (met een gebaar) naar daar) de

pret kon echt niet op. Yorick had voor de kerstduik nog geïnvesteerd in een

kerstmuts met vlechtjes, het geen hem niet slecht stond en Jamie was offi-

cieel de jongste deelnemer aan de kerstduik. Ook onze club werd vermeld

door de belleman, hetgeen toch altijd zorgt voor extra publiciteit. Na de

duik hebben we nog een blits bezoek gebracht aan de gezellige kerstmarkt

in Pollare waar Jamie even nog een spel ging spelen, namelijk potten omver

gooien wat hem bijna gelukt was. En Peter Kets die bijna zijn zwemtas kwijt

raakte toe ik hem afzette en doorreed.

Uitspraak van François tegen Yorick.

François is gekend als iemand die vooral wijze uitspraken kan doen. Zo deed

hij ook een uitspraak tegen Yorick. “Als je 15 bent en je hebt geen lief, zijn

er de mooiste van tussen uit” waarop de reactie van Yorick “oei oei oei”

was.



De Kerstman op bezoek.

Een traditie die al jaren doorgaat bij de Dendermondse IJsberen is het

bezoek van de man uit het hoge Noorden, namelijk Lapland en maakt het

kenbare geluid ho, ho, ho. Inderdaad de Kerstman kwam op een donderdag-

avond op bezoek bij de ijsberen en kwam eens kijken hoe onze dappere

leden het water van  5° trotseren in onze vijver. De opkomst was matig,

maar er waren ook leden aanwezig die niet hebben meegezwommen. Het

kon hoegenaamd de pret niet derven en alhoewel het heel slecht weer was

(het was steeds aan het regenen) gingen onze zwemmers toch te water.

Sommige moesten toch extra aangemoedigd worden omdat ze waren blijven

hangen bij de dranken stand en de chips aan het verorberen waren. Toch

zijn ze dan komen zwemmen. Daarna nog gezellig verpozen rond de drank-

tafel waar wijn, jenever en soep te verkrijgen is en vooral ook de chip. Die

chips blijft heilig voor sommige leden. En onze goede man uit Lapland die

deelde nog vrolijk snoepje uit aan de leden en de kinderen in en rond

Olympos.



Kerstduik in Brugge.

Tradities zijn er om in ere te houden, en een van onze vaste tradities is een

bezoek aan de kerstduik in Brugge.

Die is vooral plezant door de sketches die opgevoerd worden voor de duik

aanvangt, en de rare manieren waarop die van Brugge in 't water gaan.

Dit jaar hielden ze zelfs een heus zeegevecht, waarin 2 teams elkaar uit

bootjes in 't water duwden.

En ook hun gekke sprongen ontbraken niet.

Toch vonden wij het maar flauwtjes, want eens die van Brugge in het water

waren gesukkeld, repten ze zich om er zo snel mogelijk weer uit te zijn.

En dat konden wij beter, dachten wij.

Vier dappere ijsberen, Steven, Yorick, Jordy en Craig, vonden dat een zwem-

partij in de Reien pas geslaagd was als we tot aan 't brugje aan de overkant

van de kaai en terug konden zwemmen, wat we dan ook deden.

En ook Patje stond te popelen om in het water in te gaan.

Na het zwemmen, krijgen alle zwemmers een muts en een Jägermeister

aangeboden, hoewel die laatste bij onze Craig niet meer zo goed 

binnenging.

En toen begonnen we stilaan honger en dorst te krijgen.

Die was bij Yorick en Craig zo groot, dat ze een heuse eetwedstrijd hebben

gehouden in de plaatselijke Pizzahut

Om af te sluiten, zijn we nog wat blijven plakken op de kerstmarkt van

Brugge en in de winkelstraatjes daarrond.

Yana heeft nog boekentips gegeven aan onze Jordy, Kimberly heeft er nog

een paar schoenen gevonden, en zelfs de lingeriewinkels waren niet meer

veilig voor onze ijsberen.

Echt weer een ijsberendagje dat de moeite waard was.



Is het water warmer bij onze pomp?

Een koude winterdag, met vriestemperaturen buiten 

Al wat wij ijsberen maar willen, dacht ik.

Behalve dan voor Patje, die wat ziekjes was, en Kimberly.

Kimberly had hiervoor gelukkig een goede verklaring:

Hoe dichter bij de pomp, hoe warmer het water is.

En onze pomp ligt toch wel ver van ons trapje.

Moest ons ander trapke er nog liggen, zo vertelde ze, ze zou veel sneller

het water in gaan.

Da's natuurlijk een probleem, want wij van het bestuur hebben natuurlijk

niet liever dan dat onze leden in optimale omstandigheden in het water 

kunnen.

Dus moest er een oplossing gezocht worden.

Zouden we de pomp moeten verleggen?

Of kan het “verdwenen” trapje terug komen?

En kan dan eindelijk ook eens een extra trede geplaatst worden?

En als we dan toch bezig zijn, zouden we misschien ook eens dat poortje

moeten plaatsen en eventueel wat andere werkjes doen!

Ik moet zeggen dat iedereen enorm veel zin had om er werk van te maken,

en als de materiaalmeester er was zouden ze zelfs een datum hebben vast-

gelegd.

Maar wat ik me vooral afvraag, is of het water écht warmer is dichter bij

onze pomp.



Rare uitspraken op de steiger.

Dat de secretaris als eens verstrooid kan zijn dat is

geweten. Nu tijdens een training op de steiger kan het

al eens gebeuren dat de naam niet meteen te binnen

schiet om de punten toe te kennen aan een ijsbeer die

in het water geweest is. Toen ik aan Sem vroeg hoe is

je naam nu weer, antwoordde Sem als volgt: “Viroux

van onderen ergens”. Dit is toch weer één van de 

typische uitspraken die het dybke zonder problemen

haalt hé.

De fout van Jordy.

Jordy had net gaan ijsberen en was de secretaris aan

het pesten. Omdat ge geen leden fysiek mag pijn doen

bleef hij toch verder doen.

Spank me baby en gleed uit op de trap van het zwem-

bad en verloor zelf één van zijn slippers

Nieuwjaarsreceptie.

Sinds enkele jaren organiseren we een nieuwjaarsreceptie op de steiger om

het nieuwe jaar te verwelkomen en meestal de rest van de drank op te krij-

gen waar het de avond voordien soms nog moeilijk was omwille van de vele

feestelijkheden. Dit jaar was de opkomst eerder gering, maar wie het gemist

heeft … heeft zeker wat actie gemist. Zo zat kleine Robby achter grote

broer Jamie en liet zich zeker niet van de wijs brengen en Yana liet zich 

verleiden om enkel pootje te baden in de vijver, terwijl Sem volop bezig was

aan het trainen voor de nakende wedstrijd in Brugge. Daarnaast begonnen

dan de Cavaflessen te ontkurken en het was nog een leuke bedoening 

terwijl Robby zich rot amuseerde en Jamie toch nog in het water zal gaan in

de toekomst met zwembandjes.



Nieuwjaarsduik in Bredene.

Als je tegenwoordig zegt tegen de mensen dat je naar de nieuwjaarsduik

gaat in Bredene vragen ze al direct is dat op het naaktstrand? Bijna … het

is er juist naast en sinds drie jaar zijn we er vaste gast als bezoeker en

deelnemer. Nu met onze voorzitter, die zich in het buitenland bevind, was

het natuurlijk heel stil in Bredene. Zelfs de uitbater van de plaatselijke café

vroeg achter hem. Deze nieuwjaarsduik is heel plezant omdat hij kleinschalig

gehouden wordt. Er mogen niet meer dan 200 deelnemer aan het evene-

ment deelnemen. We waren terug met een kleine delegatie, maar het was

heel plezant, we hebben heel wat afgelachen en Jamie en Craig hebben als

kleine jongens in de zee gespeeld. Nadien hebben we nog van de lekkere

jenever geproefd en daar kan je nog genieten van een glaasje na de duik …

in Oostende is dan alles al op. Daarna nog naar de Zeemeeuw op bezoek

geweest en de baas was weer sprotjes aan het bakken op de BBQ en je zag

de mensen heel goed smullen. Nadien huiswaarts voor een verdiende rust.



Tussenstand klassement ijsbeer.

Nu gaan we over een gevoelige materie beginnen, het klassement van de

regelmatigste ijsbeer van dit seizoen. Er is zelfs al ruzie over geweest en

speculaties … eigenlijk allemaal niet nodig en ik kan het je verzekeren spe-

culaties kunnen verkeerd ingeschat worden.

Zoals beloofd in het vorige dybke geef ik hier een top 5 van eind december

en wel eens waar zonder punten, anders kan de rekening direct gemaakt

worden.

1. Yorick De Plecker

2. Jordy De Meyer

3. Jamie Veldeman

4. Sem Viroux

5. Steven Van Herck

Nieuwjaarsduik de ster

Op een koude januaridag, stonden onze ijsbeertjes weer paraat om het

water in te gaan.

Voor sommigen betekende dit een wedstrijd in Brugge,

voor mij een ontspannen duik in de vijver van recreatiedomein De ster in

Sint-Niklaas

Aan de ingang van het domein had ik afgesproken met Erwin, die daar trou-

wens in het gezelschap van enkele vrienden was.

Tot daar alles okay, ware het niet dat ze daar toch wel 2 ingangen hebben

zeker!

En tegen dat ik aan de juiste ingang was, was Erwin zich al aan het omkle-

den, chaos troef!

Op de nieuwjaarsduik zelf was veel volk, en dan vooral veel kijklustigen.

Maar ook op het strand was het een drukte van jewelste, je kon de aerobic-

soefeningen met moeite meedoen.

En het is nu niet daarvoor dat we gekomen waren, maar tijdens het wachten

waren mijn voeten al goed koud aan het krijgen. Het zand was immers kou-

der dan het water na de sneeuwbui van de nacht ervoor.



En je raad het nooit, maar doordat we tijdens de aerobics op de laatste rij

stonden, waren we bij de eersten om het water in te lopen. Wat had je

anders gedacht van onze Erwin!

De temperatuur van het water viel trouwens goed mee, waardoor we toch

wel even in het water konden blijven.

En daarna was het tijd om terug warme kleding aan te doen, en een welver-

diende warme chocomelk te drinken.

Steven

Wist je dat …

… Yorick tijdens halloween over zijn zus aan het vertellen was …

… Craig spontaan begint te zingen over paardjes …

… Erwin zegt tegen Muriel van t’es van quesqe van broebel you …

… Volgens Thierry, kan het hoofd van Kimberly 3X in dat van Craig …

… Yorick zijn rat Rambo noemde …

… Dat Blackie bang is van Zohra …

… Dat Erwin niet blijft klaarkomen tijdens de ijsbeertrainingen

…<<<<<<<<<

… Het lievelingswoord van Sem Kut is …

… Sommige leden kiezen voor een combinatie van boksen en ijsberen …

… Dat Craig de ijsinspector is aan de 2e steiger tijdens het vriezen …

… Yorick een professionele watertemperatuur opnemer wordt …

… Erwin Arian een nieuwe naam gaf tijdens de training “Gigipeke” …

… Dat Robby geen vrees kent in het water …

… Arian heeft een nieuwe gerechtelijke term slagen en verwondering …

… Na de tweede duik van Celine in de vijver “amaai mijn tetten” … 



Slotwoord.

Ziezo de editie 37 zit er weer op en we sluiten nog af met de kettingbot-

sing. In de editie 38 zal je ongetwijfeld de verhalen over de uitwedstrijden

kunnen lezen en ook nog wat foto’s van de leden van vroeger. Anders ging

deze editie iets te groot worden. Ik zou zeggen allen nog braaf zijn en we

zitten in de eindspurt van de laatste loodjes van het seizoen.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.

Waar is de tijd gebleven …

Medewerkers dybke 37

Redactie en einredactie Medewerkers Foto’s

Peter Van Doorsselaer François Van den Broeck Peter Van Doorsselaer

Steven Van Herck



Kettingbotsing met: Julie Huylebroeck

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: Huylebroeck

Voornaam: Julie

Roepnaam: Witte

Geboortedatum: 5 augustus 1988

Woonplaats: Zele

Hobby’s: zwemmen, werken

Lievelingseten:  ovenschotel met prei

Haarkleur:  blond

Kleurogen:  grijs

Lengte: 1m69

Schoenmaat: 38

Geslacht:  v

Lievelingsdier: Koala

Geluksgetal: 22 en 15

Lievelingskleur: Rood

Mooiste land: Panama

Ik ben een beetje verliefd op ...:  ☺ mijn vriendje

Ergste nachtmerrie:  Kindje verliezen

Mijn dagelijkse soap:  Dankzij het vriendje FAMILIE

Leukste geschenk:  Eerste zelfgemaakte Moederdag van mijn zoontje

Lijfspreuk: 

Ik ben jaloers op: Niemand

Mijn idool is:  Heb ik niet echt. Ik vind veel dingen leuk en interessant.

Favoriete groep: zie bovenste antwoord

Lievelingsdrank: Alcohol: Rode Wodka, Kriek. Non alcohol: Appelsap en

Limonade

Beste film:  The color Purple en Inception

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Weekend Theux

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen?  Dat is een

domme vraag hé ☺

En de volgende is: Jelle Raes



Onze shop is nog steeds open.

Latexbadmuts 7,30€ Siliconenbadmuts 1,30€

Trainingen 30€          

Wat u allemaal nog niet gezien had …
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