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Voorwoord

Dit is het laatste dybke van het seizoen 2012-2013 en op het eindfeest

zijn de prijzen gedeeld van de regelmatigste ijsbeer van dit seizoen. Eindelijk

gedaan met het gezaag over de streepkes. De meesten

zullen ongetwijfeld tevreden terugkijken op het afgelo-

pen seizoen. Graag zouden we als bestuur willen weten

hoe u terug kijkt op het seizoen en wat u graag zou 

willen veranderd zien, want we willen best zaken 

veranderen in de toekomst. Met het ten einde lopen van

het ijsberenseizoen begint het seizoen van de doortoch-

ten, de agenda vindt u trouwens ook in dit dybke. U

hoeft daarom niet mee te zwemmen, u kan ook eens

gaan kijken naar zo een doortocht. In dit dybke vindt u weer de vaste

rubrieken terug en Steven heeft ook zijn best gedaan om enkele artikels te

schrijven en als redactie zijn we hen daarvoor  zeer erkentelijk. Ik zou 

zeggen zet u nu in uw luie stoel, geniet van een koel glas bier (of zo) en

begin maar te genieten.

Regards

Peter

Woordje van de voorzitter

Het deed me  –zoals steeds-  veel plezier om tijdens de ver-

schillende activiteiten, wedstrijden en duiken, van het voorbije

ijsberenseizoen,  heel wat enthousiaste leden en sympathisan-

ten te mogen begroeten. Maar, het viel me ook op dat 

wanneer er “moest gewerkt worden”,  o.a. bij voorbereidin-

gen, en bij opruimen,  van onze eigen organisaties, er heel

wat minder animo en volk te bespeuren viel. Het waren steeds dezelfde

leden die het werk moesten opknappen. Deze leden wil ik nogmaals bedan-

ken voor hun onverbeterlijke inzet. Dat DYB in de toekomst wil groeien en

uitbreiden is echter niet alleen de taak van het bestuur en enkele anderen,

maar van alle leden. Iedereen kan ten gepaste tijde een meerwaarde 

betekenen voor onze club. Deze helpende handen vormen de extra kracht

van de vereniging. Het feit dat we met DYB zo een aantal activiteiten 



organiseren is deels om meer naambekendheid te krijgen, en om op die

manier meer nieuwe leden te kunnen inschrijven.

Op de Carnavalsduik in Hamme zag ik trouwens  weinig mensen van onze

club. Hadden ze er geen zin in? Of was het omdat de duik doorging op

zaterdag i.p.v. op zondag? Feit is dat bij zo een organisatie heel wat voor-

bereiding en werk komt kijken. Veel energie steken in een activiteit waar

maar een handvol leden aanwezig zijn heeft mijn inziens geen nut. Zeg zelf,

is het sop dan de kool nog waard? Hetzelfde telt voor “IJsberen en wande-

len”, hier waren ook maar enkele leden aanwezig. Bij het opstellen van de

activiteitenkalender voor het seizoen 2012-2013 moeten we hier serieus

over nadenken.

Ik bedank oprecht de leden en sympathisanten die zich dit seizoen ingezet

hebben om wijn te verkopen. Dank zij hen kunnen we onze steiger verder

afbetalen. Ik hoop dat volgend seizoen ook degenen die dit jaar “niet thuis”

gaven, hun steentje, of noem het plankje, zullen bijdragen. 

Geniet voor de rest volop van de komende zomer. Zwem niet te veel in

warm water want dat doet uw hersens en vel krimpen.

We zien elkaar weer in september.

François

Nieuwjaarsduik in Bredene.

Met de start van het nieuwjaar is het traditie getrouw her en der nieuws-

jaarsduiken. Sinds enkele jaren gaan we al naar de nieuwjaarsduik in Bredene

omdat het zo geen massa spektakel is en men nog kan genieten van de

duik. We waren met niet veel aanwezigen en François zat dan nog in het

zonnige Spanje, die kwam dus ook geen frisse duik nemen. Jamie had er

enorm zin in en ging al direct naar de kleedkamer om zich om te kleden en

had voor de gelegenheid toch zijn badjas mee genomen en die kon je goed

gebruiken als je weet dat de watertemperatuur van de zee amper 5° was en

de buiten tempratuur lag nog lager. Je zag van alle soorten verkleed 

partijen en de omroeper kon geen enkele plaat laten uitdraaien en moest er

steeds tussen. Ondertussen kwam ook Craig met zijn gevolg Gaby en

Kimberly ook aan op het strand in Bredene en dat is juist naast het 

naaktstrand. De meesten stellen steeds die vraag. Craig kleedde zich ook

heel snel om en dan werd het startschot gegeven om in het water te gaan.



En onze twee dyb’ers hebben er van genoten en het leverde mooie foto’s

op. En op de vraag waarom we zo graag naar Bredene gaan … wel achteraf

kan je rustig een jenever drinken en een sprotje eten zonder problemen en

zonder dat men moet vrezen voor zijn leven. Sommige waren dan weer

onderkoeld en traditie getrouw hebben we afgesloten in François zijn stam-

café de zeemeeuw en de sympathieke uitbater wist ons al direct te vertel-

len dat onze baas op reis was. Dus hij erkende ons ook nog en dat terwijl

we er maar één keer per jaar komen. Volgend seizoen gaan we terug rich-

ting Bredene, dat heb ik al beloofd.



Wedstrijd Brugge

Ondertussen waren we 13 januari geworden en dan is het traditie getrouw

tijd voor de eerste ijsberenwedstrijd in het nieuwe jaar en die gaat door in

Brugge. Met een volledige delegatie waren we afgezakt naar Brugge, zelfs

onze gecoöpteerde wedstrijdzwemmer was van de partij. Het was ijzig koud

die dag en er stond een gure wind, dus de meeste zaten binnen in de cafe-

taria zich op te warmen, ook onze fotograaf van dienst heeft dat gedaan.

Mijn chrono was plat en dus dat was de eerste keer rode kaken en dan de

ziek melding van Joey met buikpijn was de tweede. Allé we zijn toch van

start kunnen gaan. De eerste die moest aantreden was Sem, hij heeft het

schitterend gedaan en had toch redelijk veel kou. Jamie zwom de wedstrijd

daarna en heeft dat ook goed gedaan. Juist zijn tegenstander van Theux zal

nooit zijn beste vriend worden, zoals ik begrepen heb. Natuurlijk Julian

zwemt al jaren en bij Jamie is het toch pas zijn eerste seizoen. Dan weer

geweld van DYB op de steiger Vincent en Jordy en ze hebben dat beide

goed gedaan, natuurlijk als je met vier pootjes kan zwemmen ga je altijd

sneller vooruit en Vincent kijkt niet meer op van een overwinning. Dan

wordt het dus de tijd om de borst vooruit te steken en de buik in te trek-

ken. En als het nog niet genoeg was zwom Vincent twee reeksen na elkaar

en deze keer met Yorick in de reeks. Weer tijd om wat ere plaatsen te vie-

ren. Craig gaf in zijn reeks ook forfait omdat hij teveel kebab gegeten had,

hij was zo ziek als een poedel.  Patjen had niet veel geslapen zoals gewoon-

lijk, maar gaf toch geen forfait. Trouwens alle zwemmers mochten direct

een warme badjas verwachten als ze uit het water kwamen van Patjen.

Gaby zwom mee met de vrienden van Boom in de aflossing en die heeft dat

ook bijzonder goed gedaan. Daarna heeft het dan nog een beetje verder

gesneeuwd en hebben wij ons goed verwarmt in de cafetaria.



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



Verwoede reddingspoging in het ijs.

Op een zaterdagnamiddag kwamen we toe aan onze vijver die dan een tem-

peratuur had van 2° na aanhoudend vriezen die week en aan winterweer

hebben we dit seizoen niet te kort gehad, het bleef zelfs duren. Zelfs onze

pomp kon de oppervlakte van de vijver niet meer aan en een kleine hoek

bleef bedolven onder een ijslaag. Tot grote verwondering van alle ijsberen

waren er betonblokken op gegooid en ook een kar die afkomstig van de vis-

sers was. Iedereen besefte dat we sommige zaken niet weghaalde, deze in

het water gingen terecht komen. Nu had Jamie en Thierry al verwoede

pogingen ondernomen om de kar terug achteruit te duwen zonder resultaat

tot onze nieuwe materiaal meester kwam en dit zonder problemen een flin-

ke duw achteruit duwde. Thierry dacht dat het zomer was en ging zonnen in

de sneeuw … ah nee hij lag op zijn buik om de kar terug op zijn plaats te

krijgen, dit is dan ook gelukt en Sem stond dan een vreugde dans te doen

… of was het eerder van het koude water. Dit moet ook nog gezegd wor-

den dankzij Jamie was de steiger terug sneeuwvrij en hij heeft dat enkele

malen dit seizoen gedaan.



Wedstrijd Boom

Als je tegen de leden zegt Boom is de koudste wedstrijd van het seizoen

dan lachen ze uw opmerking weg en denken … “ja dat zal wel”. Wel dit sei-

zoen zal ik niet zeggen de koudste maar de super koudste wedstrijd van dit

seizen. Het water had een temperatuur van 0° dat wil dus zeggen ijswater.

De organisatoren hadden veel moeite moeten doen om tijdens de wedstrijd

ook nog ijs te scheppen, zodat de deelnemers hun niet gingen pijn doen.

Onze delegatie was weer van de partij en deze keer hadden we weer voor

een fotograaf uit eigen kringen gekozen, namelijk Kimberly die haar job heel

voortreffelijk heeft uitgevoerd. Het was ook de eerste keer dat Celine mee-

deed aan de demonstratie in een uitwedstrijd. De eerste dat weer moest

aantreden was Sem en hij heeft het ook deze keer voortreffelijk gedaan, hij

heeft twee deelnemers van BYK achter zich gelaten. En Sem had er zin in,

maar had het voornamelijk koud. Dan moest onze Jamie aantreden en tegen

zijn vriend Julian van Theux was het voor Jamie geen blij weerzien, maar hij

heeft het bijzonder goed gedaan en zich kranig geweerd. Ons Gaby was

aanwezig maar gaf forfait wegens ziekte en heeft veel in de cafetaria ver-

toefd. Vincent hadden we weer ingehuurd om voor ons te zwemmen en was

niet te stoppen althans de eerste wedstrijden niet, daarna ging het iets min-

der en mocht Vincent van de kamprechter niet meer zwemmen en koppig

als hij is, is hij de hele wedstrijd in zijn zwembroek blijven staan. Ook onze

Blackie … euh Jordy heeft zich flink verweerd en Craig die al bleek zag, was

nog bleker toen hij uit het water kwam, maar een derde plaats was dan ook

zijn verdienste. Zelfs Patjen die was ineens wakker toen hij uit het water

kwam … want hij had amper twee uur geslapen. En onze aflossing ging ook

niet door, het was echt heel koud en onze deelnemers waren geen komedie

aan het spelen. Zelfs de doorwinterde ijsberen van andere clubs waren aan

het klagen over de koude. Maar nog eens een dikke proficiat aan onze deel-

nemers.



Wedstrijd Dendermonde

Ondertussen was het tijd geworden voor de organisatie voor onze wedstrijd.

En die begint al een tijdje op voorhand met het rondhalen van sponsoring en

betrokken partijen vastleggen. De aanvraag voor de organisatie was dan al

twee maand binnen op het stadsbestuur. Dan begint het ineens dichterbij te

komen. Gaat het nog hard vriezen? Gaan we problemen hebben? De inschrij-

vingen voor onze wedstrijd waren nochtans massaal binnengekomen. Dan

zijn we ineens zaterdag en met het weinige volk dat we waren hebben we

toch de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Juist Jamie heeft afgezien

om de banen over te zwemmen, ze hadden de banen vast gemaakt aan de

afsluiting en Jamie kon niet meer vooruit. En onze beide materiaalmeesters

die de drijvende steiger vast legden … priceless. Maar alles was toch klaar

voor de grote dag zondag, want het is toch iedereen keer een beetje stres-

sen. We hadden veel geluk dat we de zaal de dag voordien konden klaar

zetten, zo hoefden we ons er zondag niks meer van aan te trekken. Dan

zondag ochtend sommige gingen de sportieveling uithangen en reden met

de fiets naar Dendermonde en het waren er maar enkele. Dan kwam de

grote confrontatie … op de vijver lag een dun laagje ijs. Waarschijnlijk had

de pomp ergens in de nacht uitgestaan. Alles werd op alles gezet om dit

weg te krijgen waar we ook nog in geslaagd zijn. Dan de rest snel nog klaar

maken, dranktafel met jenever en lekkere soep gemaakt door An en Gaby

zorgde dan voor de lekkere hamburgers, alhoewel een lege gasfles bijna

roet in het eten kwam gooien. Maar Glenn die ons kwam helpen en liever in

de koude stond dan achter een warme kachel te zitten had al meteen een

oplossing klaar en zo konden de hamburgers gebakken worden. Ondertussen

kwamen alle clubs samen in Dendermonde en melden zich aan op het secre-

tariaat. Zelfs Arian kwam Ronald versterken om de uitslagen te noteren en

naar het secretariaat te brengen voor te verwerken op de computer. Eerst

was het de beurt aan het handvol demonstratie zwemmers om het koude

water te trotseren en daarna kwamen de ijsberengladiatoren om hun titanen

wedstrijd te beslechten. De eerste wedstrijd zat ons eigen Celine in haar

eerste wedstrijd dat ze ooit zwom en normaal gezien had ze gewonnen,

maar haar tegenstreefster voelde nattigheid en koos voor een valse start.

Toch heeft ons Celine het prima gedaan. En bij de tweede wedstrijd hadden

we twee zwemmers uit eigen rangen Sem en Jamie. Sem heeft dan eindelijk



revanche genomen op zijn tegenstrever uit Brugge en werd zo de eerste en

onzen Jamie werd de derde op zijn wedstrijd en heeft het ook bijzonder

goed gedaan. Ondertussen was de rest nog aan het morren over de valse

start van de eerste wedstrijd. We hadden terug Vincent in onze rangen en

die werd weer zijn eerste en liet de rest ver achter zich. En Jordy had die

dag forfait gegeven wegens ziekte, hij baste als een hond … toch een rare

uitspraak als je dit hoort aan de telefoon en wel een uitspraak waarbij je een

spontane glimlach krijgt op je gezicht. Dan was het een wedstrijd met alleen

dyb’ers op de steiger en niemand kon op tegen Vincent, Craig werd verdien-

stelijk tweede en Yorick nam de derde plaats in. Jelle had waarschijnlijk niet

genoeg geslapen en werd toch vierde, maar iedereen had zich geamuseerd

en dat is nog steeds het belangrijkste. Patjen volgde de wedstrijd daarop

maar gebrek aan slaap deed hem stranden op de laatste plaats en weer was

Patjen klaar wakker na zijn wedstrijd. Toch een ideale manier van ontwaken

toch dat ijsberen. Thierry werd ook laatste maar dit was te wijten aan het

weinig aanwezig zijn op de trainingen, maar dit had te maken met zijn werk.

Maar deelnemen is toch nog steeds belangrijker dan winnen. Op de 100

meter heeft Vincent zijn tegenstanders nog eens ferm achter hem gelaten

en werd er gemekkerd door de heren van Brugge omdat Peter van Boom

even het publiek begroette vanuit het water. Tierry werd verdienstelijk

derde op zijn 100 meter wedstrijd en dan was het tijd voor de pauze en

werd het even verpozen. Toch nog even vermelden dat de watertempera-

tuur 2° was en dat Steven rechtstreeks van de bus naar de wedstrijd kwam

en meteen gebombardeerd werd tot tijdopnemer en ook Kimberly kreeg een

promotie als tijdopnemer, je maakt heel snel promotie in de ijsberenwereld.

Tijd voor de aflossing en daar werden we vierde maar het was leuk geweest.

Ondertussen werd naarstig de punten uitgerekend en de uitslag opgesteld,

wat later nog gecorrigeerd diende te worden. Nadien werd iedereen gemobi-

liseerd naar de sportvriend voor de uitslag van de wedstrijd kenbaar te

maken, juist onze vrienden van Theux vonden waarschijnlijk de jenever te

lekker en bleven hangen aan onze vijver en waren niet geneigd om hun

direct te begeven naar de spotvriend. Ondertussen was alles goed gekomen

en werd de uitslag vlot kenbaar gemaakt. Nadien was het nog lekker smullen

van de hesp van onze traiteur Andy en werd er nog een stevige pint

gedronken om nadien vermoeid maar tevreden huiswaarts te keren. Gaan we

het in 2014 nog beter doen? Dat is de hamvraag.





Overtocht van de Maas.

Het seizoen vloog voorbij en zo kwamen we aan de laatste wedstrijd van

het seizoen, namelijk de koninginnenwedstrijd van de ijsberen, de overtocht

van de Maas in Hoei. We hebben nog nooit met een grote delegatie aanwe-

zig geweest op deze wedstrijd en nu was de opkomst ook mager, maar we

waren aanwezig en dat was het belangrijkste. Ik en Steven hadden besloten

om er terug een weekendje van te maken en we zaten in hetzelfde hotel als

vorig jaar en blijkbaar kenden ze ons nog, althans toch de manager. Het was

echt zalig en wie van de zaterdag aanwezig is mag ook al meezwemmen

met de club van Hoei in de Maas en Steven heeft het dan toch gedaan, tot

tweemaal toe. Ik daar in tegen was te ziek om nog maar te denken om te

zwemmen in het koude water van de Maas, vraag het maar aan Steven. An

heeft een wondermiddel meegegeven aan Jamie om toch de zondag door te

komen en dat heeft flink geholpen. Kortom zaterdag is een heel leuke dag

en een dag van verbroedering met de ijsberen van Theux en Hoei in de kan-

tine van het plaatselijk zwembad. Zondag opgestaan en de dyb’ers opwach-

ten die opkomst waren met Vincent die we terug ingehuurd hadden voor ok

op deze wedstrijd voor ons rangen te zwemmen en hij heeft dat schitterend

gedaan en werd eerste. Steven heeft het ook aangedurfd om voor de eerste

keer de Maas over te zwemmen en hij heeft er van genoten en hij heeft het

toch maar gedaan. Nog even de water temperatuur vermelden van de Maas

en die was 2°. Blijkbaar was het overal 2°, of toch op de meeste wedstrij-

den. Juist onze demonstratiezwemmers hebben het een beetje laten afwe-

ten. De omroeper riep ‘Le personne pour le demostration” en onze dyb’ers

reageerden niet, ze hadden het blijkbaar niet begrepen dat dit voor de

“demonstratie” was. Jamie was ook aan de zieke kant en ging niet meer in

het water en ook Patjen gaf forfait om nadien nog te zwemmen. Voor

Yorrick hebben ze een uitzondering gemaakt en die werd met de boot de

Maas opgevoerd voor zijn demonstratie, want van de kant mocht er niet in

het water gesprongen worden wegens teveel stroming. Maar toen Yorrick

uit het water kwam was hij toch heel tevreden dat hij meegezwommen had.

Nadien nog een lekkere spaghetti en de prijsuitreiking en dan tevreden

terug richting Oost-Vlaanderen. Voor de meeste is dit wel voor herhaling

vatbaar, dus onze groep zal groter worden met de jaren.



Tweede carnavalsduik in Hamme.

Voor de 2de keer organiseerden wij Dendermondse ijsberen een carnavals-

duik in Hamme.

En dat was een loodzware opdracht, gezien het succes van vorig jaar.

Maar beginnen doen we toch bij het begin, namelijk bij het afspreken om de

activiteit voor te bereiden. Onze voorzitter had hiervoor een oproep gedaan

via mail, met de vraag naar helpende handen om mee te helpen de kleed-

tent recht te zetten en de dobbers te leggen. Omdat de meeste ijsberen

blijkbaar andere dingen te doen hebben dan mails te lezen en te beantwoor-

den, wist onze voorzitter, die toch wel zo een beetje als drijvende kracht

achter dit evenement wordt gezien, niet of er volk ging zijn om te komen

helpen. En tot overmaat van ramp bleek Honoré  ook nog eens ziek, waar-

door op het laatste moment nog naar een muziekinstallatie gezocht moest

worden. Van zoveel tegenslag zat onze François zo diep in de put, dat hij

overwoog het boeltje af te gelasten. Dat was natuurlijk helemaal niet nodig,

want dankzij mij, Yorick en Thierry  was er zeker genoeg volk bij de opbouw.

Terwijl ik en Yorick de tent aan het opzetten waren, zorgden François en

Thierry voor de inrichting van de kleedruimte voor de dames. En dan was er

het moment waarop de dobbers moesten worden gelegd. De eerste reeks

legde Thierry in zijn eentje, maar omdat dit zwaar werk is voor 1 persoon,

die zowel bootje moest varen als de dobbers vastleggen, stapte Yorick mee

in om de 2de keer over en weer te varen. Bij het uitstappen zette Yorick zo

een grote pas, dat het touw waarmee de roeiboot aan de kant was vastge-

legd doorbrak. Zowel Yorick als Thierry hadden niets in de gaten waardoor

ik, voor de carnavalsduik begonnen was, me al kon haasten om me om te

kleden en het bootje achterna te zwemmen. En lachen dat Yorick deed!

Ondertussen had Peter de muziekinstallatie al opgezet, en was er tijd over

om iets te drinken terwijl de brandweer en onze gasten en toekwamen. En

toen was het tijd dat iedereen zijn zotste carnavalskostuum aantrok en het

water inging. Eerst was het natuurlijk de beurt aan onze leden, die het

goede voorbeeld gaven. Maar eerlijk is eerlijk, de bezoekers van Boom kon-

den ook hun mannetje staan. En bij de scouts van Bornem zitten ook enkele

echte (koud)waterratten.

Als beloning kreeg iedereen een goeie jenever en een cadeautje, en ook

onze tegeltjes van de wedstrijd vielen in de smaak bij de scouts. Ze beloof-



den zelfs plechtig een exemplaar in hun clublokaal op te hangen en volgend

jaar terug te komen. Of dit weer aan de oude Durme is, of eventueel wordt

uitgeweken naar een andere locatie laten we nog in het midden.

In elk geval is deze activiteit een vervolg meer dan waard.

Steven



Wandelen en ijsberen.

Iets dat de meeste mensen die ons aan de vijver zien zwemmen niet weten,

is dat ijsberen meer is dan het koude water induiken.

Toch doen we dat, namelijk wandelen, eten en drinken.

En zo kwam het dat een groep ijsberen, en enkele sympathisanten, samen

vertrokken aan De watermolen in Hamme, op zoek naar kennis van planten

en dieren.

Sommigen gingen daarin zo ver, dat zelfs eigen verrekijkers meenamen.

Het duurde dan ook niet lang voor een eerste stop gemaakt werd om enkele

fuuten te bekijken.

Onze gids, die ook wel eens als voorzitter van onze club door het leven

gaat, kon daar gelukkig danig over vertellen, zodat zelfs de mensen zonder

verrekijker duidelijk wisten wat er op het water gebeurde.

Natuurlijk konden we daar niet blijven staan, en dus stapten we verder.

Sommigen hadden ondertussen al grote dorst gekregen, maar François wei-

gerde om al een fles jenever open te maken.

Gelukkig redde Ronald ons uit de nood, door volgende heel verstandige

vraag te stellen, namelijk

“Wat is de naam van die plant daar”. En omdat de braam pas in mei begint

te bloeien, moesten de meesten hier het antwoord schuldig op blijven.

Proeven kon wel al, want onze François haalde uit blijheid over zoveel inte-

resse een fles brandneteljenever boven, waarvan hij de smaak wat verzacht

had door braambessen toe te voegen.

Als wistjedatje gaf hij ook nog mee dat brandnetels goed zijn tegen de

reuma. Als dat geen reden is om een slok te nemen!

Onze Yorick kon het echter niet laken om Jamie te pesten, door al een tijdje

tegen Jamie te zeggen dat hij nog te jong was om jenever te mogen drin-

ken. Groot was dan ook zijn blijdschap, toen hij toch een bodempje drank in

zijn glas vond. 

De wandeling werd voortgezet, en interessante wijsheden werden verspreid

over het waterpeil van de Durme, en waarom die door het uitdiepen van de

Westerschelde moest worden uitgebaggerd.

Ook het waar en waarom van de Hamse overstromingsgebieden heeft voor

de doorsnee ijsbeer na de wandeling geen geheimen meer. En het absolute

hoogtepunt was natuurlijk het zien van een wilde vos.



En ondertussen bleven de jenevers (of “jeneuvels”, zoals ze daar in 't dia-

lect zeggen) maar uit onze François zijn rugzak tevoorschijn komen.

En hoewel ons clubreglement het eigenlijk verbied, zijn we daarna nog in de

oude Durme gaan zwemmen. Erwin was zijn zwemgerief vergeten, en leende

dat dan maar van onze Jamie, die wat ziekjes was en ook nog niet genoeg

moed had ingedronken om mee het water in te gaan.

Toen iedereen daarna weer op zijn plooi was gekomen, gingen we allemaal

nog ribbekes, of ander lekkers eten in taverne De bierhoeve, even verderop.

En dan ging iedereen moe, tevreden en voldaan van het eten naar huis

terug.

Steven

Nog late try outs.

Normaal gezien hoe later op het seizoen hoe kouder het wordt en dan

komen er steeds minder linden. Juist de die hard ijsberen blijven dan op

post. Nu op een onbewaakt weekend toch nog eens tegen gasten gezegd,

“hey dat zou je ook eens moeten doen dat ijsberen” en de meeste verklaren

je dan zot of binnen te zeuren over de sauna. Nu hadden we de voorlaatste

week van ons seizoen nog drie dapperen die kwamen ijsberen. Eigenlijk

waren het er vier, maar de ene mocht niet van zijn vader omdat hij pas

goed ziek geweest was. We hebben er natuurlijk alle begrip voor en ze heb-

ben er van genoten nu eens benieuwd of we ze nog één van de komende

seizoenen zullen mogen begroeten. En de eerste keer ijsberen levert meest-

al mooie foto’s op.



Doop nieuwe ijsberen.

Ik zeg altijd in het begin van het seizoen dat het steeds zes hectische

maanden zijn een ijsberenseizoen en de meeste beginnen mij nu toch gelijk

te geven. Zo komen we op een dag dat we de allerlaatste dag van het sei-

zoen zijn en dat betekent bij dyb traditioneel de doop van de nieuwe ijsbe-

ren. Nu was het wel afwachten of er veel nieuwe zich gingen aanbieden,

maar Celine had in de week al gezegd dat ze aanwezig ging zijn op de doop

en op het eindfeest. Nog vlug alle zaken samen zoeken die nodig zijn voor

de doop en dan ook nog de teksten afprinten, de meter en de peter niet

vergeten bellen zodat ze het niet vergeten. En dankzij de vissers mochten

we één dag afsnoepen van hun seizoen. Het water had nog steeds een

koude temperatuur en in plaats van 7 nieuwe ijsberen kwam er maar één

ons Celine en dan nog enkele leden. Celine heeft haar doop goed doorstaan,

maar ik had de indruk dat ze de zegening niet goed zag zitten … ofwel was

het water te koud. Ze werd er in geduwd zoals het de traditie voorschrijft

en de sfeer zat er meteen goed in. Toen Sem en Yorrick de fotograaf van

dienst in het vizier had, begonnen deze spontaan in het water te springen.

Sem kreeg dan nog de overschot van het heilige ijsberenwater over zich en

kon best iets warmer water gebruiken en begon weer spontaan zijn vreugde

dans op de steiger uit te voeren of is het toch van de koude dat Sem zo

staat te springen. Melanie was een beetje ziek om in het water te gaan en

sommige nieuwe ijsberen waren ook afwezig wegens ziekte. Daarna werden

alle tradities voort gezet … terwijl de leden voor de laatste keer het zwem-

bad onveilig maakten trokken de wijzen zich terug in de cafetaria om er hei-

lig water te nuttigen in afwachting van het eindfeest. Het is steeds een

mooie traditie die steeds blijft duren jaar na jaar en dit is toch wel leuk dat

er toch nog vaste waarden zijn.



Het eindklassement van het seizoen 2012-2013.

Hieronder vindt u het klassement weer van het fel besproken streepjes klas-

sement.

Max 333

1 Yorick De Plecker 228

2 Jamie Veldeman 215

3 Sem Viroux 167

4 Peter Van Doorsselaer 162

5 Steven Van Herck 155

6 Jordy De Meyer 153

7 Craig De Meyer 143

8 Patrick De Meyer 121

9 Jelle Raes 120

10 Gaby Corthals 100

11 Celine Vergucht 81

12 Joey Veldeman 80 

13 Erwin Nique 76

14 François Van den Broeck 74

15 Kimberly Peleman 73

16 Thierry Smulders 53

17 Peter Kets 43 

18 Julie Huylebroeck 41

19 Ronald Cool 39

20 Cian Toillitt 36

21 Robby Baeyens 33

22 Yana De Plecker 30

23 Amber Van Dessel 26

24 An De Clercq 23

25 Peter Bruyninckx 16

26 Simon Rasschaert 13

27 Melanie Bruyninckx 12

28 Michael Van Belle 6

29 Joanna Bortnik 5

30 Amber Lefebvre 2



Tekst bij Klassement 2012-2013.

Op de 30ste plaats vinden we het eerste nieuwe lid van dit sei-

zoen. Ze is amper tweemaal geweest en heeft zo 2 punten

gesprokkeld, Amber Lefebvre.

En 29 wordt bekleed door het laatste familielid, want vader en

dochter waren al lid sinds vorig jaar. Spijtig genoeg moest ons

nieuwste lid ook stoppen voor de gezondheid en met 5 punten

Joanna Bortnik.

28 wordt bekleed door een man die gaat voor ambulancier en

tevens ook EHBO kan uitoefenen op onze steiger, maar we heb-

ben hem dit seizoen niet veel meer gezien, eerst had hij een

blessure en is dan maar op het liefdespad gegaan en toch heeft

hij nog 6 punten gesprokkeld, Michael Van Belle.

Op 27 staat één van onze jongste telgen. Ze had nochtans

beloofd op Ketnet in Karrewiet dat ze regelmatig ging ijsberen,

maar we hebben ze spijtig genoeg weinig gezien. Misschien vol-

gend seizoen weer beter en met 12 punten Melanie Bruyninckx.

Op 26 staat één van onze vaste pilaren, althans hopen we

toch. We hebben hem dit seizoen weinig gezien omdat hij een

functie ambieert als Bob De Bouwer, hij is ondertussen ook

getrouwd en zijn weder helft heeft ons spijtig genoeg verlaten.

Met 13 punten Simon Rasschaert.

We hadden de mama al gehad en ook de lieftallige dochter en

op 25 staat de papa die tijdens de opname van Karrewiet

dienst moest doen als cameraman in het water. Als je de beel-

den gezien hebt, heeft hij dit perfect gedaan. Met 16 punten

Peter Bruyninckx.



Ondertussen zijn we aanbeland bij nummer 24, we kennen

ondertussen ook haar drie gewelddadige zoons en ook de echt-

genoot heeft eens komen testen hoe het is om een ijsbeer te

zijn. An heeft spijtig genoeg niet veel meer in het water

geweest maar dit had te maken met de gezondheid, wel spijtig

want het leverde altijd mooie foto’s op. Met 23 punten An De Clercq.

Op 23 vinden we één van de charmantste leden uit onze club,

ze had nochtans beloofd om meer te komen dit seizoen, maar

spijtig genoeg is dit niet gelukt en hebben we ze weinig gezien.

Is het nu omdat de mama ook beloofd had om meer te komen,

ze heeft de tijd dat ze erbij was zich toch enorm geamuseerd,

met 26 punten Amber Van Dessel.

Op 22 hebben we ons eerste pleckerken uit de club, ze heeft

naar het schijnt veel werk met haar school en heeft daarom

niet veel tijd om te komen ijsberen. Daarmee zijn de trainingen

ook steeds wat vroeger gedaan. Hare Blackie zal haar wel

beschermen en met 30 punten Yana De Plecker.

Ondertussen zijn we aangekomen op de 21 ste plaats en daar

vinden we onze jongste telg van de club, hij doet het bijzonder

goed en gaat voor niemand uit de weg. Hij durft zelfs ruzie

maken met de materiaal meester als die hem een opmerking

maakt. Met 33 punten, Robby Baeyens.

Op 20 vinden we een ijsbeer die we dit seizoen ook niet veel

meer gezien hebben, hetgeen spijtig is. Naar verluid heeft hij

een operatie ondergaan en was dit de reden dat we hem niet

meer zagen. We hebben hem ook gemist voor de demonstratie

hondenslag te geven tijdens onze wedstrijd, met 36 punten

Cian Toillitt.



Van de nummer 19 hebben we goed nieuws gekregen onlangs,

hij heeft beloofd dat hij het volgende seizoen terug ijsberen-

wedstrijden zal mee zwemmen zoals hij vroeger gedaan heeft.

Toch doet hij nog steeds verwoede pogingen om zijn hond te

leren zwemmen. Met 39 punten Ronald Cool.

Op 18 staat onze blondie van de club, nochtans haar verschij-

ningen waren van korte duur en op den duur zagen we ze niet

meer. Julie heeft nochtans 41 punten gesprokkeld, Julie

Huylebroeck.

Op 17 staat één van onze sportiefste leden en momenteel zien

we hem heel weinig omwille van een opleiding als redder en is

hij naarstig aan het solliciteren. Er wordt veel naar hem

gevraagd en hij heeft zelf bewezen dat hij een heel goede

fysiek heeft om achter een wagen te lopen, met 43 punten

Peter Kets.

Zijn we aanbeland bij nummer 16 en kan alles een beetje in ver-

traging verlopen, vooral als het ideaal ijsberenweer wordt, slaat

alles tilt bij zijn firma. Dit seizoen hebben we hem bijzonder

weinig gezien en wedstrijden heeft hij ook bijna niet mee

gezwommen, met 53 punten Thierry Smulders.

Op 15 staat een meisje dat liever op de steiger staat, dan dat

ze in het water gaat en elke reden is goed om toch maar niet

in het water te gaan. Zo is ze op een wedstrijd eens met kleren

en al het water in gegaan. Met 73 punten Kimberly Peleman.

Op 14 zouden we eigenlijk moeten zeggen zet die plaat af.

Deze doorwinterde ijsbeer is zelfs gaan overwinteren in Spanje

en van de natuur weet hij inderdaad alles. 74 punten heeft hij

verzameld, onze voorzitter François Van den Broeck.



Op 13 wat voor sommige een ongeluksgetal is staat eigenlijk

de zotste ijsbeer van onze club. Steeds als hij in het water gaat

horen we steeds dat hij gaat komen en op de laatste carnavals-

duik is hij letterlijk alles verloren van zijn kledij. Met 76 punten

Erwin Nicque.

Ondertussen zijn we aanbeland op nummer 12, deze jongen

had beloofd in het begin van het seizoen dat hij ging voor de

overwinning, maar het heeft dus niet mogen zijn. Als hij naar

een wedstrijd moet, durft hij zelfs al eens klagen van buikpijn

en voor school heeft hij ook last van zijn buik. Ondertussen

heeft deze jongeman ook ons bestuur vervoegd, met 80 punten Joey

Veldeman.

Op 11 staat onze hoogste nieuwkomer van de club. Ze heeft

de romance van haar leven ontdekt op de steiger of was het er

voor? Ze staat haar mannetje en ze doet heel goed haar best.

Zo heeft ze 81 punten verzameld … Celine Vergucht.

Op de 10de plaats staat de madame die heel goeie hamburgers

kan maken, vraag het maar aan onze bezoekers van de wed-

strijd. Ze waren allemaal op en er waren naar het schijnt nog

een paar misnoegde mensen die geen hamburger meer kon ver-

smaden. Ze heeft ook aflossing meegezwommen voor een

andere club. Op 10 Gaby Corthals met 100 punten.

Op 9 staat één van onze joligste leden, behalve dat je hem

kwaad maakt. Hij heeft het ooit eens aangedurfd om de secre-

taris te volgen met bier tijdens het uitgaan en dat is hem niet

goed bevallen, er zijn zelfs getuigen van die nu niet meer op zij

kijkt als Jelle passeert. Vorig jaar was hij nog de winnaar als

regelmatigste ijsbeer en nu heeft hij zich toch laten doen. Met 120 punten

Jelle Raes.



Op 8 staat onze schonen slaper van de club, telkens hij een

gaatje ziet of dat het heel rustig wordt zie je zijn ogen dicht

vallen, waarschijnlijk heeft dit te maken met het openhouden

van zijn snookerzaak. Soms gaat hij gezwind in het water en

soms ook niet, het is waarschijnlijk te zien hoe zijn muts staat.

Met 121 punten Patrick De Meyer.

Op 7 blijven we ergens in de familie. Dit seizoen is hij terug

gekomen als lid van DYB en we zagen hem ook regelmatig ver-

schijnen op de steiger als dit te combineren viel met zijn voet-

balcarrière. 143 punten heeft Craig De Meyer verzameld dit sei-

zoen.

Op 6 blijven we eveneens nog in de familie en hij heeft een vrolijke naam in

de club. Als die gescandeerd wordt op een wedstrijd zie je

sommige mensen raar kijken en dan de naam opzoek in het

programmablad. Hij heeft nochtans concurrentie van Zohra,

blijkbaar komen ze niet zo goed overeen en met 153 punten

onzen Blackie of Jordy De Meyer.

We vliegen de top 5 in en daar staat ook nog een bestuurslid. Hij is sinds dit

seizoen de ondervoorzitter van de club geworden en doet goed

zijn best en op wedstrijden staat hij soms ook zijn mannetje.

Hij heeft ook dit jaar de koude en woelige Maas overgezwom-

men zonder problemen.  Met 155 punten Steven Van Herck.

Op 4 vinden we ook nog een bestuurslid en is bijna altijd aan-

wezig, maar echt de vijver heeft hij dit seizoen niet getrot-

seerd. Er zal misschien de volgende seizoenen wel beterschap

inkomen, maar durf het niet echt beloven. 162 punten … Peter

Van Doorsselaer.



In onze top 3 vinden we allereerst onze wedstrijd zwemmer,

waar hij nog de duimen moest leggen bij SWEM, versloeg hij

genadeloos zijn tegenstander in Theux en op onze wedstrijd

nam hij ook nog eens revanche. Hij heeft heel goed zijn best

gedaan op de wedstrijden en hij heeft beloofd dat in de toe-

komst te blijven doen, hij heeft dan ook een persoonlijke coach die hem

opwarmt … letterlijk en figuurlijk … Met 167 punten Sem Viroux.

Op 2 vinden we onze grootste zaag van de club als het over

streepjes gaat. Hij ging nochtans voor de overwinning, maar in

Hoei werd de definitieve kloof gemaakt en deed hem op de

tweede plaats belanden. Hij komt heel graag ijsberen, maar hij

durft toch wel zaken vergeten zoals zijn sloffen of zijn badjas.

Nipt verloren met maar liefst 215 punten Jamie Veldeman.

Op de eerste plaats en de regelmatigste ijsbeer van dit seizoen staat ook

een bestuurslid. Hij is sinds dit seizoen ook materiaal meester

geworden en tevens de temperatuur opnemer van dienst tij-

dens de trainingen. Hij vraagt dan altijd achter de thermometer

om zijn taak te kunnen vervullen. Hij durft ook als eens deelne-

men aan een wedstrijd maar in Hoei had hij de aankondiging

zogezegd niet gehoord terwijl ze demonstration afriepen en hij geen ver-

band kon leggen met de demonstratie. Met 228 punten Yorick De Plecker.

Het eindfeest.

Na de doop sluiten we ook traditie getrouw af met het eindfeest en al ver-

schillende jaren doen we dat in het Spiegelpaleis te Zele en alle jaren worden

we daar verwend en hebben we niks te kort. Het is ook op dat eindfeest dat

we het bewuste klassement van de regelmatigste ijsbeer bekend maken.

Maar nu moesten de aanwezigen wachten tot we het voorgerecht en de

hoofdmenu verorberd hadden. We waren met 19 aanwezigen en Erwin

moest noodgedwongen wegens ziekte afzeggen en dat tot zijn grote spijt.

Dan tijd voor het grote moment, het klassement van de regelmatigste ijs-

beer van het seizoen, steeds voorzien van een ludieke tekst en iedereen

had er toch zijn plezier in. En dan mocht Yorrick zijn trofee in ontvangst



komen nemen en dat heeft niet veel gescheeld met Jamie die trots de

tweede plaats innam. Als Jamie in Hoei niet ziek geweest, dan had hij

gewonnen, maar ja gedane zaken nemen geen keer. Op het klassement vol-

gende een traditie die al jaren in gebruik is, de fameuze projectie waarbij

met iedereen de draak word gestoken en dat met foto’s die in het voorbije

seizoen allemaal gemaakt zijn. Nu begonnen we zelfs met de carnavalsduik

van vorig jaar en dan waren er ook nog foto’s bij van het weekend in

Stoumont waarbij je je spontaan een “oh nee hé “ hoorde in de zaal. Dan

proberen de leden zich nog zo onopvallend te gedragen, toch ontsnappen

ze niet aan de lens van de fotograaf die alles vast legt. Ze werd ook een

vergelijk gemaakt met de foto’s van vorig jaar van An met het afgelopen

seizoen en bij de foto’s van ons jongste lid hoorde je steeds spontaan een

“oooohh” in de zaal en zat zelfs An met haar smartphone er foto’s van te

nemen. Na het einde van de projectie was iedereen weer tevreden en waren

ze nog steeds aan het lachten met de dia van “zoek de zeven verschillen”

dan was het tijd voor dessert en koffie en was eigenlijk Sem opgelucht dat

er geen compromitterende foto getoond werd, zoals ik hem de laatste trai-

ningsdagen van het seizoen had wijs gemaakt. We vroeg hij achter ene foto

die getoond werd en blijkbaar niet op de site staat, om hem die dan toch

door te mailen. Ook onze dopelinge kwam haar diploma in ontvangst nemen

en was er best fier op. Het was trouwens een mooie afsluiter van het voor-

bije seizoen.



De Paasduik 2013.

Bij sport op paaszondag denken de meeste mensen aan wielrennen. De ene

keer is het ronde van Vlaanderen, dan weer Pareis-Roubaix. Een ideaal

moment om thuis, op café of ter plaatse koers te kijken.

IJsberen hebben echter andere opvattingen over sport op paaszondag.

Naar jaarlijkse traditie komen we dan immers samen om de start te geven

van het toeristisch seizoen van de gemeente Berlare. En als club kennen we

daar maar 1 manier voor: Met een frisse duik in het water.

Dit jaar hebben we echter enkele aanpassingen aan deze activiteit kunnen

doen.

Met dank aan het bestuur van de middenstand van het Donkmeer en het

gemeente bestuur van Berlare, konden we ons dit jaar omkleden in mooie

kleedkamers, en we hebben nu ook warme douches om ons achteraf op te

knappen. Dat bespaart ons de moeite om onze kleedtent op te zetten, iets

wat andere jaren de nodige praktische problemen opleverde. Maar ondanks

deze inspanning, vonden de zwemmers uit Boom het beter om zich achter

een schutting of in zelf meegebrachte tenten om te kleden. Waarschijnlijk is

dit angst voor het nieuwe, en misschien kwam het ook een beetje omdat

sommigen wat lang in de cafeetjes rond het meer waren blijven hangen.

Onze leden vonden de nieuwe accommodatie wel OK, en waren ook blij met

het vervoer tussen de kleedplaats en de startplaats. Hiervoor konden we

beroep doen op het treintje dat van de festivalhal naar het meer reed en

terug.

Een nadeel van deze nieuwe aanpak was wel dat de toeschouwers lang op

zich lieten wachten. Gelukkig is Honoré goed in het aankondigen van de

duik. Zo was de zin “om 3 uur is hier een demonstratie van de

Dendermondse ijsberen, samen met Boom” meermaals te horen. Hij onder-

brak hiervoor zelfs zijn muziek telkens er mensen passeerden. En het werkte

nog ook, want bij het in het water gaan was er weer veel volk dat het spek-

takel wou zien.

Door het koude weer was de zwempartij voor de meesten van korte duur,

maar echt kwaad kan dat niet, we zwemmen uiteindelijk voor het plezier. Na

de duik deelde de paashaas nog chocolade eitjes uit, en dan ging iedereen

met het treintje weer naar de kleedkamers.

Afsluiten deden we met een verfrissend glas in café “cheers”, waar Vincent,



Craig en Patje nog Tapbiljart hebben gespeeld. En zo eindigden we toch

waarmee we het artikel zijn begonnen, door samen te kijken naar de finale

van de ronde van Vlaanderen.

Steven

Voorstelling nieuwe bestuursleden.

Je zal het ongetwijfeld al gezien hebben op onze website, sinds dit seizoen

hebben we ook flink gesleuteld aan het bestuur van DYB. We moesten dit

doen om de goeie werking van de club te blijven garanderen. Sommige keu-

zes werden niet echt positief onthaald in de club, hetgeen spijtig is, want

een bestuursfunctie is geen mooi geschenk, nee er dient van alles te gebeu-

ren en iedereen krijgt zo’n beetje zijn eigen taak mee. Toch wil ik u kort nog

eens voorstellen wat er allemaal veranderd is.



Nieuwe ondervoorzitter Steven Van Herck.

Na het ontslag van de vorige ondervoorzitter, was het tijd

om een nieuwe ondervoorzitter aan te duiden binnen de

club. Steven zat eerder al in het bestuur en werd gebom-

bardeerd als ondervoorzitter, trouwens een functie die

Steven een beetje deed schrikken in het begin, maar naar-

mate het seizoen vorderde begon Steven toch aan zijn

nieuwe titel te wennen en nam zo zijn verantwoordelijkheid

op om direct na zijn reis naar de Olympos af te zakken voor

een handje te helpen op onze wedstrijd. Nog niet geslapen en zo ging hij

maar door tot in de namiddag. Ook op onze paasduik was hij een ferme hulp

en ondertussen durft Steven ook al eens in de pen kruipen om er enkele

artikels neer te pennen voor het dyb’ke en hij mag dat blijven doen, ik heb

hem al gezegd.

Nieuwe jeugdcoördinator Joey Veldeman.

Joey werd aangesteld als jeugdcoördinator van de club en in

het begin van het seizoen hebben we hem regelmatig

gezien in Dendermonde aan onze vijver, juist de laatste

periode niet meer, maar toen had Joey enkele problemen.

Joey is sinds enkele jaren verbonden met onze club en durft

al eens leden in het water smijten op een wedstrijd als deze

niet snel in het water gaan. Dan is het steeds weglopen

geblazen, maar er zijn nog steeds geen potten gebroken. Bij

de opstelling van onze wedstrijd is hij ook nog komen helpen en was een

hele grote hulp in de zaal om die klaar te zetten. Hij heeft beloofd om vol-

gend seizoen terug meer aanwezig te zijn, dus ik zou willen vragen geef

hem nog een kans.

Bijkomende materiaal meester Yorrick De Plecker.

Er was nog nood aan een bijkomende materiaal meester en

die werd gevonden in de persoon van Yorrick. Sinds zijn

aanstelling durft hij al eens vroeger komen naar de trainin-

gen om nog iets te doen zoals sneeuw ruimen, als Jamie

hem nog niet voor had geweest. Zo is hij de dag van onze

doop vroeger afgezakt naar de put om de drijvende steiger



op zijn plaats te leggen en dat helemaal in zijn eentje. Hij durft al eens iets

vergeten maar hij heeft zijn taak toch ter harte genomen en dat hebben we

graag in het bestuur.

Voila ik hoop dat u met deze voorstelling tevreden bent en ik hoop nog

enkele jaren met de zelfde crew ijsberenseizoenen te starten en af te slui-

ten. Dan kunnen we ons nog focussen op de rest.

Wijnverkoop ten voordele van DYB.

Er zijn nog verschillende leden dat nog steeds hun reeds verkochte wijn

moeten afrekenen. Je kan het bedrag nog steeds storten op BE58 647

0053921 79 en dan wordt alles verwerkt in de boekhouding. Voor de lief-

hebbers nog wijn aan de man kunnen er zijn nog steeds flessen in voorraad

en het grote deel staat nog bij François en Patjen. Ik hoop dat iedereen zijn

best doet om van deze verkoop een groot succes te maken.

Openwater kalender 2013.

1. Belgisch Kampioenschap Lange Afstand

2. Belgisch Kampioenschap Korte Afstand 

3. Vlaamse Openwater Cup 

4. Waals Kampioenschap 

5. Belgisch Kampioenschap Marathon 

X Internationale wedstrijd 



Big jump in Dendermonde op 14 juli 2013.

De stad zet een interactief programma op poten voor jong en oud!

Natuurpunt ’s Heerenbosch voorziet een infostand waar je ook waterbees-

tjes van dichtbij kan begluren. Wie springt, krijgt een gratis drankje of hapje. 

Doorlopend activiteiten van 14u tot 17u:

• Onderzoek het water van de Dender en kom te weten wat er leeft 

• De fototentoonstelling “De Dender vroeger en nu” vertelt het verhaal van 

de Dender, haar oevers en haar bewoners 

• De vrijwilligers die van Dendermonde een Fairtradegemeente willen maken, 

zijn ook van de partij met fijne activiteiten

• Hapjes en drankjes van Oxfam Wereldwinkel zijn tegen een (h)eerlijk prijs

je verkrijgbaar 

• Informatiestandjes van o.m. stedelijke diensten, Fairtradegemeente, 

Oxfam, Natuurpunt, … 

• Kuier langs de oevers en geniet van de natuur 

15u: Jump!

Locatie: 

In Dendermonde wordt er gesprongen in de Dender aan de sasbrug, ter

hoogte van het RAC, Begijnhoflaan 49. Vermijd parkeerellende en kom met

de fiets!

Meer informatie: 

Duurzaamheidsambtenaar, Inge Smolders, 

052-25 11 87, duurzaamheid@dendermonde.be



De bewuste foto van de 7 verschilen

Herinnert u zich deze nog?

Sem Amber



Wist je datjes …

… Ronald laat zich graag betasten na het ijsberen 

en wandelen …

… Erwin zegt zijn vertrouwde zinnetje met een heel 

hoge stem in de oude durme …

… Yorrick noemt Sem een watje na eens gewoon onderdompelen en Sem 

begint spontaan te zwemmen …

… Erwin is een en al spier …

… Kreetjes van Celine als ze in het water gaat tijdens het ijsberen, een waar 

orgasme, ze heeft er wel een truc voor om te weten of het echt is …

… Kimberly logisch probeert na te denken en dan zeggen dat ze het niet 

kan …

… Erwin heeft een remedie tegen de koude … meer vlees eten …

… Na het ijsberen en wandelen werden de ijsberen professioneel 

opgewarmd …

… Sem zat op een andere locatie dan in Hamme voor het ijsberen …

… Thierry nog steeds met zijn botten gaat joggen na het zwemmen …

… Dat bij Erwin loempia met rijst het bolletje is na de carnavalsduik…

… Honoré, Kimberly krullekop noemde na de Paasduik …

Slotwoord

Alweer een editie volgeschreven met name het 38ste exemplaar. Het blijft

zo een hebbeding dat nog overleeft uit de vroegere tijde van DYB en niet

vergeten sinds dit jaar bestaan we ook 40 jaar, alhoewel we het niet echt

gevierd hebben, maar wat niet was kan nog komen. Er is alweer een hec-

tisch seizoen afgesloten en dan volgen traditie getrouw overal de algemene

vergaderingen van de federatie en natuurlijk het stad Dendermonde. Maar

daar hebben de leden natuurlijk weinig last mee. Ik ben blij dat er meer

medewerking is in het schrijven van artikels van het dybke, zo verlicht ook

mijn werk een beetje en dat doet soms deugd. Allé hier ga ik sluiten en ik

zou zeggen tot de editie 39. Ik hoop jullie allemaal terug te zien in het nieu-

we ijsberenseizoen 2013-2014 en wie het graag horen wil, nog veel ijsbe-

rengenot.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.
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Kettingbotsing met:  Jelle Raes

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:  Raes

Voornaam:  Jelle

Roepnaam:  Raes ☺

Geboortedatum:   03/06/1995

Woonplaats:   Buggenhout

Hobby’s:   zwemmen

Lievelingseten:  pitta

Haarkleur:   zwart

Kleurogen:    blauw

Lengte:  1 m 80

Schoenmaat:  44

Geslacht:   nog niet gebeurt

Lievelingsdier:   hond

Geluksgetal:  3

Lievelingskleur:   zwart/wit

Mooiste land:  België :)

Ik ben een beetje verliefd op......:  niemand

Ergste nachtmerrie:   dat Dendermondse ijsberen stopt

Mijn dagelijkse soap:   familie

Leukste geschenk:   bier ☺

Lijfspreuk:   geen idee

Ik ben jaloers op:   niemand :) je kan alles bereiken als je wil!

Mijn idool is:   Ramon Dekkers

Favoriete groep:   verschillende

Lievelingsdrank:  rode wodka

Beste film:  undistuped 3 

Mijn mooiste moment bij de IJsberen?  Doop ( vorig jaar )

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

iedereen

En de volgende is: Sem Viroux
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