
Dendermondse IJsberen vzw

         DYBKE 39  
juli 2013 • november 2013

Wij hebben het graag koud …

Clubblad Dendermondse IJsberen

België - Belgique
P.B.

9200 Dendermonde 1
BC 1012

Afgiftekantoor: 9200 Dendermonde 1
Toelatingsnummer: P109198

V.U. Peter Van Doorsselaer ~ Kouterstraat 144 ~ 9240 Zele



DYBKE 39 ~ juli 2013 • november 20132

Voorwoord Opening van het nieuwe ijsberen seizoen.

Voilà het lang verwachte dybke 39 is weer een feit. Met deze editie en 

na enkele jaren werd de lay-out van het clubblad nog eens onderhan-

den genomen. We worden stilaan een grote club en dus moeten we 

toch maar steeds onze beste beentje voorzetten om zo professioneel 

mogelijk uit de hoek te komen. We hebben ook weer enkele nieuwe 

gezichten mogen verwelkomen en dat doet ons steeds deugd, dat wil 

zeggen dat we blijven groeien en dat onze traditionele doop steeds 

kan blijven doorgaan op het einde van het seizoen. Maar zo ver zijn we 

uiteraard nog niet, eerste hebben we nog een lange weg af te leggen 

en nog redelijk wat duiken te presteren. Er staan ook nog enkele 

wedstrijden op het programma en de maand december is dan weer 

voor behouden om de traditionele Kerstduiken hier en daar te gaan 

doen. Als we steeds met een hele delegatie zijn, is het natuurlijk voor 

iedereen plezant en ik wil graag ook nog een nieuwtje meegeven … 

onze website wordt druk bezocht, ik heb onlangs de statistieken op-

gevraagd en we hebben zelfs op één dag meer dan 600 hits gehad, dat 

wil zeggen unieke bezoekers. Ook vindt u in dit clubblad ook het 

verslag terug van onze Algemene Vergadering en nogmaals het 

reglement dat aangepast werd. Ik ga u niet langer inspanning in 

houden en ik zou zeggen geniet maar van de soms sappige verhalen.

Regards

Peter
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Woordje van de voorzitter
Najaarsblues.

Eind zomer, begin herfst 2013. Ik leef momenteel weer in een, jaarli-

jks terugkerende, onrustige periode. Een zomertijd lang heb ik er geen 

enkele last van, maar als de dagen korter worden en de temperatuur 

begint te zakken, de eerste vroege ochtend mistbanken over de velden 

hangen, de 

weinig overgebleven zwaluwen op de elektriciteitsdraden klaar zitten 

om naar het 

zuiden te vliegen, de steeds grotere groep van jagers hun verroest 

geweer uit de 

kast halen en het nerveus en hectisch beginnen te kuisen, de nog 

zongebruinde 

kinderen noodgedwongen en slecht uitgeslapen naar school  stappen, 

de uit zomerslaap ontwaakte bestuursleden van DYB me terug via mail 

en telefoon op onmogelijke uren lastig vallen, mijn vrouw zegt dat ze 

voor de komende winter “niets” meer heeft om aan te doen, en mijn 

vriend zegt dat we binnenkort toch wat konijnen moeten gaan vangen, 

krijg ik ieder jaar weer zulke onrustige najaarskriebels. Niet dat dit nu 

onmiddellijk een rampzalige invloed heeft op mijn gedrag en zeden, 

maar toch gebeurt er blijkbaar iets met mijn manier van denken en 

leven. Ik vermoed zeer sterk dat een vorm van nazomerblues in mij 

opduikt. Ik kijk tijdens deze periode dan ook steevast met spanning en 

opkomende vreugde uit naar de opening van ons nieuwe IJsberen-

seizoen.

Ik hoop dan ook veel blije, gekende en nieuwe, gezichten te kunnen 

begroeten op onze eerste trainingen in september.     

       François.
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Op dinsdag 17 september net na de open-

ing van het zwembad begint ook tradi-

tiegetrouw ons nieuw ijsberenseizoen en 

ook de pers wordt dan uitgenodigd. Er 

waren enkele nieuwe gezichten en ook 

vertrouwde gezichten op de steiger en 

sommige hadden reeds laten weten dat ze 

niet meer gingen komen naar DYB en van 

sommige hadden we nog niks 

gehoord en tot op heden blijft het bij 

sommige leden stil. We betreuren steeds 

dat er leden verdwijnen, maar we hebben 

alle begrip uiteraard. De pers werd uitgen-

odigd maar kwam toch de training er na en 

in sommige kranten waren we reeds al 

verschijnen naar aanleiding van de per-

stekst. De leden hadden er blijkbaar veel 

zin in en sprongen spontaan het water in 

en het water had een temperatuur van 16° 

het geen toch naar ons normen wel naar 

de warme kant is. Het werd weer een dolle 

boel op de steiger en dat lokt natuurlijk 

kijklustige wat onze leden nog iets wilder 

maakt. De training liep zelf uit tot een half 

uur en dan hadden ze blijkbaar nog geen 

zin om uit het water te komen. Dat zien 

we graag natuurlijk en iedereen heeft zich 

enorm geamuseerd. Ik had de indruk dat ze 

ons zelf in het zwembad tevreden 

waren met onze terugkeer, eindelijk weer 

veel leven op de parking van Olympos. 

Sommige leden begonnen sterallures te 

krijgen en begonnen een nieuwe 

profielfoto te eisen voor op de website, 

achteraf gezien was dit wel nodig hé Sem. 

Opening van het nieuwe ijsberen seizoen.



Dat Jamie een buitenbeentje is dat wisten 

we al heel lang, dat hij zijn hand niet om-

draait om een stunt uit te halen wisten 

we al veel langer. Maar dat hij zijn  hob-

by’s vissen en ijsberen wist te combineren 

dat hadden we echter niet verwacht. Het 

is begonnen met vissen uit het water te 

halen en daar bleef het niet bij. Daarna 

mosselschelpen, planken, vijzen tot zelf 

een fietsslot haalde hij uit het water. En 

toch blijft hij elke training vissen, zo kwam 

hij onlangs met een plank uit het water, 

waar hij die vandaan had gehaald weet 

niemand toch haalde hij de plank naar de 

steiger. Juist zijn duikbril heeft hij nog niet 

gevonden, dat blijft echter een moeilijke 

opdracht, misschien dat hij nog enkele 

jaren lid blijft, zijn duikbril toch terug vind. 

Straks heeft de brandweer geen werk meer 

om de vijver uit te kuisen. Ik zou zeggen 

doe zo maar verder.

Een deel van de leden hebben reeds zich 

in orde gesteld met hun lidgeld voor het 

nieuwe seizoen. Mag ik vragen aan de 

leden die dat nog niet gedaan hebben dit 

te doen voor 30 november hun lidgeld 

te betalen. Voor degene die nog de oude 

bankrekening bezitten, gelieve geen geld 

meer te storten op die rekening aangezien 

deze rekening werd afgesloten wegens te 

duur. We zijn momenteel klant bij Record 

Bank met rekeningnummer BE69 6528 

3217 2378. Het lidgeld blijft nog steeds het 

zelden 30 € voor een gewoon lid en 35 € 

voor leden met een sportlicentie. Je weet 

dat je enkel voor ijsberenwedstrijden geen 

sportlicentie niet meer nodig hebt. Je kan 

uiteraard ook nog steeds cash betalen aan 

Peter tijdens een training van de ijsberen.
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Opening van het nieuwe ijsberen seizoen.

Lidgeld betalen voor het seizoen 2013-2014.
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Traditiegetrouw verwelkomen we weer onze nieuwe leden in het nieuwe seizoen.

Welkom aan volgende nieuwe ijsberen en ik hoop dat ze nog een mooie 

ijsberentoekomst mogen opbouwen in onze club.

          Thor Vergucht   Maxine Vergucht          Lars Bastiaenssen   

              Jolien Raes      Lars Bastiaenssen         Glenn De Soeter

Thomas Roels

Welkom aan onze nieuwe leden.



Een deel van de leden hebben reeds zich in orde gesteld met hun lidgeld voor het nieu-

we seizoen. Mag ik vragen aan de leden die dat nog niet gedaan hebben dit te doen 

voor 30 november hun lidgeld te betalen. Voor degene die nog de oude bankrekening 

bezitten, gelieve geen geld meer te storten op die rekening aangezien deze rekening 

werd afgesloten wegens te duur. We zijn momenteel klant bij Record Bank met reken-

ingnummer BE69 6528 3217 2378. Het lidgeld blijft nog steeds het zelden 30 € voor een 

gewoon lid en 35 € voor leden met een sportlicentie. Je weet dat je enkel voor ijsber-

enwedstrijden geen sportlicentie niet meer nodig hebt. Je kan uiteraard ook nog steeds 

cash betalen aan Peter tijdens een training van de ijsberen.

1. Verwelkoming van de leden door de voorzitter.

De voorzitter verwelkomt alle leden en legt het nut uit van de algemene vergadering.

2. Mededeling van de aanwezigen en volmachten.

De bladen worden afgegeven en bij telling kan de Algemene Vergadering doorgaan.

3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 6 oktober 2012.

Er zijn geen opmerkingen.
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Lidgeld betalen voor het seizoen 2013-2014.

Het verslag van de Algemene Vergadering van 5 oktober 2013.



DYBKE 39 ~ juli 2013 • november 20138

4. Goedkeuring jaarrekening 2012-2013 + begroting.

Eerst meegeven dat we ondertussen van bank gewisseld zijn wegens teveel bankkosten 

dat ons werd aangerekend terwijl we alles zelf doen. We hebben bij Delta Lloyd alle 

rekeningen opgezegd en alles over gebracht naar een filiaal van Recordbank omdat 

deze gratis is en er geen kosten worden aangerekend. Momenteel zijn alle transacties 

geslaagd en staat de volledige som bij Record.

We hebben het afgelopen seizoen goed gewerkt, alhoewel het toch steeds beter kan en 

dan bedoel ik vooral de wijnverkoop bij ALLE leden, want het zijn enkel steeds dezelfde 

namen die jaarlijks terugkeren.

Op de rekening staat momenteel een totaal bedrag van 1.115,97 €

Hierbij geeft ik u een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het seizoen 2012-

2013.

De boeken mogen nagekeken worden, ze waren momenteel aanwezig op de vergader-

ing.

Ons begroting heb ik voor de eerste maal opgesteld voor het huidige seizoen en hierbij 

een kort overzicht. De verdere toelichting werd gegeven op de vergadering.

5. Benoeming twee rekening na zichters.

Wat vorig seizoen niet mogelijk was en eigenlijk een beetje vergeten werd is de beno-

eming van twee rekening na zichters. Voor dit seizoen nog zichters te benoemen was 

vrij riskant daarmee dat we vanuit het bestuur daar vanaf geweken hebben. Wat is de 

bedoeling hiervan om de zaak zo transparant mogelijk te houden naar de leden is dat de 

boeken en de uitgaven gecontroleerd worden voor de Algemene Vergadering of alles 

normaal verloopt en er geen onregelmatigheden worden vastgesteld en deze na zichters 

dienen dan verslag uit te brengen op de volgende Algemene Vergadering.

1. Peter Bruyninckx

2. Patrick De Meyer

6. Onenigheden in de club tussen de leden.

Dit is eigenlijk een hekelpunt van ons en we behandelen dit niet echt graag, maar hier 

dient eens over gesproken te worden.

Na het sluiten van het vorige seizoen is er tussen verschillende leden ruzie ontstaan dat 

een oorsprong had buiten de club en is eigenlijk begonnen op het einde van het vorige 

seizoen.



Nu willen we daar heel duidelijk over zijn, zaken die buiten de club gebeuren, hetgeen 

wij betreuren, worden er geen maatregelen getroffen naar het lid door het bestuur, zak-

en die uiteraard in de club gebeuren, daar zullen we wel optreden.

Om alles duidelijk te stellen, het bestuur blijft aan tot ze ontslag indienen en zijn niet her 

verkiesbaar. Leden die problemen hebben met bestuursleden kunnen dit melden aan de 

andere bestuursleden of vragen om een extra Algemene Vergadering bij een aanvraag 

van 2/3 van de leden. Desnoods kan de Raad van Bestuur ook ingelicht worden.

We trachten al jaren om er een leuke grote club van te maken met naambekendheid 

naar de buitenwereld, als we op deze manier blijven voortbestaan, heb ik liever een 

kleine club met weinig ruchtbaarheid.

Ik hoop dat dit eens en voor altijd uitgeklaard is en bij problemen horen we het graag.

7. Nieuwe programma Assist VZF

Er zijn verschillende zaken veranderd in het aangeven van de leden aan het VZF, dit dient 

nu online te gebeuren, alsook het aangeven van competitievergunningen, dit heeft een 

weinige impact op de leden zelf en is secretariaat gebonden, maar het voordeel is dat 

de leden nu sneller zullen verzekerd zijn na betaling van hun lidgeld, want elk lid wordt 

verzekerd vanaf dat ze aansluiten in aan de club, het geen eigenlijk nadelig is voor onze 

club, maar veiligheid blijft op de eerste plaats komen bij DYB.

8. Initiatie ijsberen op zaterdag 19 oktober 2013.

Dit jaar starten we met een nieuw offensief dat ook gunstig is voor onze subsidie, 

namelijk met een initiatie ijsberen waar nieuwe mensen of toekomstige leden kun-

nen proberen om te ijsberen. Er werd reeds een affiche van gemaakt zal ook verspreid 

worden links en rechts en staat ook ondertussen op onze website. Mag ik vragen aan 

de leden om zo voltallig mogelijk aanwezig te zijn dan kunnen we de geïnteresseerden 

goed opvangen. Dus indien je vrienden en/ of familie kent die dit eens wille proberen 

voor ons geen probleem, hoe meer zielen hoe meer vreugde.

9. Overzicht seizoen 2012-2013.

We zijn heel goed aan het seizoen begonnen en we hadden in het begin veel vertegen-

woordiging op de uitwedstrijden. Maar halverwege het seizoen begon het tij te keren en 

was er minder vertegenwoordiging, zo ook op onze activiteiten dat we zelf organiseren 

aan de vijver, was er weinig volk. We doen deze activiteiten om punten te scoren bij de 

subsidies want vele punten maken één groot geheel. 
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Tijdens onze wedstrijd kan de hulp ook steeds beter en ik kijk er al naar uit tegen onze 

volgende wedstrijd. Ook onze carnavalsduik was een mager beestje van de leden en de 

hulp. Ik besef dat dit net buiten het seizoen valt en hopen dit seizoen op beterschap, ik 

weet dat de temperaturen tegenvielen dit jaar, maar daarvoor zijn we toch ijsberen. 

Ook de vertegenwoordiging op onze Paasduik kan beter.

Dit seizoen hoop ik toch op meer aanwezigheid van onze leden en zeker op de eigen 

organisaties.

10. Acties om de clubkas te spijzen.

Ook dit seizoen staan er acties gepland om onze clubkas te spijzen hetgeen brood-

nodig is voor een club, we gaan weer wijn verkopen en we gaan dezelfde wijn als vorig 

jaar verkopen die viel heel goed in de smaak bij iedereen. Die verkoop is bijzonder goed 

gelopen en beter dan op voorhand was verwacht en veel beter dan onze zeevruchten 

destijds. Toch valt één zaak op het zijn steeds dezelfde die het meeste verkopen en som-

mige verkopen helemaal niks, zowel niet met de zeevruchten als met de wijn. Nu zou ik 

aan iedereen willen vragen om toch zijn beste beentje voor te zetten om deze verkoop 

terug tot een succes te leiden en iedereen kent toch wel iemand die iets wil kopen van 

zijn club. Ik begrijp dat het niet gemakkelijk is als je als broer en zus of familie van elkaar 

in de club bent om dan allen aan je familie te verkopen, aangezien de mensen toch maar 

van één lid kopen.

Toch wil ik je vragen jullie best te doen dit seizoen en je hoeft van ons geen 

topverkopers te worden of leurders dat vragen we ook niet.

11. Activiteitenkalender 2013-2014.

De activiteitenkalender wordt voorgesteld op de vergadering.

Aandacht wordt gevraagd voor de initiatie ijsberen dat doorgaat op zaterdag 19 oktober 

2013 bij ons in de vijver. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen onze sport leren 

kennen en dat weer misschien nog wat leden aan overhouden. Ik zou graag hebben dat 

er redelijk wat leden aanwezig zijn op deze initiatie.

Op zaterdag 23 november komt jong kwb van Appels ook een initiatie ijsberen doen bij 

ons in de club en daar wil ik ook vragen aan de leden om zo talrijk mogelijk aanwezig te 

zijn, dit zou met een twintigtal personen zijn.

Er zal ook weer een activiteit wandendelen en ijsberen doorgaan maar deze datum is 

nog niet gekend. 



Dit is steeds plezant en daarna hebben we nog een gezellig samenzijn in De Bierhoeve, 

maar dit is niet verplicht.

Indien er nog extra activiteiten bijkomen zal ik u wel op de hoogte houden.

Steven vraagt om de nieuwjaarsduik in Wenduine op de kalender te plaatsen. Deze 

datum zal opgezocht worden.

12. Nieuwe info brochure DYB.

We hebben ook sinds dit seizoen een vernieuwde infobrochure van de club. In de vorige 

editie stonden nog adressen van bestuursleden die momenteel niet meer in de club zijn 

en is het van twee pagina’s één pagina geworden. Deze brochure ligt sinds augustus in 

het zwembad en staat sinds ze ontworpen is online op onze website. Wie graag papieren 

versies heeft laat het maar weten, we hebben een voldoende voorraad hier in onze kast 

in het zwembad.

13. Verandering in de reglementen van DYB.

We hebben sinds vorig seizoen twee nieuwe reglementen moeten invoeren, hetgeen wij 

betreuren want we zoeken niet echt een wetboek op te stellen wat mag en niet mag. 

Maar soms kan het niet anders. Aangezien we volgens ons statuten moeten wachten op 

de Algemene Vergadering worden deze nu voor gesteld:

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 zwemmen. 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.

Ook het regelement 15 werd nog eens tegen het licht gehouden over het niet duwen in 

het water, ijsberen doe je op eigen tempo.
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14. Varia.

Er waren geen varia punten.

Er wordt een rondje aangeboden door de club voor alle aanwezigen.

Peter Van Doorsselaer     François Van Den Broeck

     Secretaris DYB           Voorzitter DYB

Reglementen van DYB aangepast.

Na recente gebeurtenissen was het spijtig genoeg nodig om enkele reglementen aan te 

passen en enkele nieuwe aan te maken tot onze grote spijt. Het is niet de bedoeling om 

van DYB een strafkolonie te maken, maar het moet voor iedereen plezant blijven. Daar-

mee dat we alle reglementen nog eens herhalen.

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 

kennisname 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 inschrijvingsformulier 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 personeel van 

het zwembad kunnen tonen. De lidkaarten worden pas aangemaakt 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 sec-

retariaat bewaard.

7. Activiteiten van de club.

Activiteiten die door leden worden aangemeld en goedgekeurd worden tijdens de 

bestuursvergadering worden in naam van de club gevoerd. Niet aangemelde of niet 

goedgekeurde activiteiten door leden georganiseerd, worden als privé initiatief beschou-

wd. 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 worden via email die verstuurd 

zal worden door de secretaris. Ook in het clubblad zal melding gemaakt worden van de 

komende activiteiten die nog zullen plaats vinden.

8 Openingsuren.

Er wordt samen gekomen om 18u50 op dinsdag en donderdag en op zaterdag 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 (kleed-

kamer moet leeg zijn om 18u15)

9. Zwemmen zonder begeleiding.

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

en 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.

DYBKE 39 ~ december 2013 • maart 2013 13
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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 vervolgd 

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 zwemmen (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 geb-

eurde 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 ijsberen. 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 worden, 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 Dender-

monde en bij de Vlaamse Zwemfederatie. Wanneer je je aanbied in Olympos als ijsbeer 

dien je ook in het koude water in de vijver te zwemmen. Het is niet de bedoeling om en-

kel 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 ges-

chreven 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.
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Na de Algemene Vergadering was er een afspraak 

gemaakt om nog even snookerhal The Respot in Zele 

onveilig te maken en dat is dan ook gelukt. Thierry had 

blijkbaar nog niet de nieuwste versie van de jukeboxen 

gezien die tegenwoordig ook de clubs kunnen afspel-

en op een scherm. Thierry had enkele nummers laten 

kiezen toen Patjen ook nog enkele nummers aan het 

kiezen was, had Peter doodleuk het idee om een 

gedwongen pauze tijdens het nummer in te lassen, 

toen een verontwaardigde Thierry uit riep “Allez Patjen” 

die trouwens van niks wist.  Hilariteit waarom.

Thierry goes metal.



Voor de allereerste keer richtte DYB een 

initiatie in om op die manier nieuwe leden 

te werven. De pers was ook op deze mani-

festatie uitgenodigd maar de opkomst was 

redelijk pover. Er was maar één fotograaf 

aanwezig. Bij Het Laatste Nieuws waren we 

wel op voorhand aangekondigd, het geen 

ook positief was natuurlijk. Maar er was een 

misverstand gebeurd, de fotograaf dacht 

dat wij om half vijf gingen zwemmen wat 

natuurlijk niet het geval was. Toen weren er 

enkel nog maar leden van onze club, maar 

ze gingen zicht spontaan omkleden voor 

de pers. Na enkele foto’s en enkele nog 

eens opnieuw bleven ze zich amuseren in 

het water en toen kwamen er enkele leden 

van DZO aan om ook eens te proberen. 

En ze bleven maar komen van DZO en ze 

amuseerden zich enorm in onze vijver, 

sommige hadden na één keer geen goest-

ing meer, maar toen de andere leden van 

DZO er terug in het water sprongen en 

onze ijsberen in het water bleven, gingen 

ze spontaan terug in de vijver gaan zwem-

men. Wel spijtig dat er op dat moment 

geen pers meer aanwezig was, maar de 

actie was wel geslaagd. Ik kijk al uit naar de 

initiatie ijsberen met jong KWB uit Appels, 

blijkbaar zijn ze dit initiatief ook zitten en 

je ziet maar DYB en DZO hebben ooit lang 

geleden één club geweest en oude liefde 

roest toch nooit.
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Initiatie ijsberen bij DYB.



Traditioneel in het seizoen is het eind ok-

tober tijd voor de eerste wedstrijd en dat 

gebeuren gaat steeds door in Wachtebeke 

en wordt ingericht door SWEM. Het is 

meestal na een lange zomerslaap die voor 

echte ijsberen te warm is het eerste weer-

zien met de andere ijsberen van de andere 

clubs. Soms is dat weerzien niet zo hartelijk 

maar we mogen toch niet klagen. We 

waren met een leuke delegatie afgezakt 

naar Wachtebeke en Lars en Silke deden 

voor de eerste keer mee aan een wedstri-

jd. Ze hebben het bijzonder goed gedaan. 

Ook Vincent was terug ingehuurd om voor 

ons wat prijzen te nemen en Sem was uit 

op een revanche met zijn tegenstrever van 

Brugge. Wel zwemmers uit het binnenbad 

deden ook mee op deze wedstrijd, hoe het 

komt weet ik ook niet maar de rest van het 

seizoen zien we die mannen en vrouwen 

niet meer in het koude water. Jamie kreeg 

dan onder zijn voeten na een valse start 

van de kamprechter. Maar de valse starten 

worden dit seizoen aangepakt om tafere-

len zoals op onze wedstrijd gebeurd is te 

vermijden. Hij was, en laat ons het zacht 

uitdrukken, een beetje in zijn eer gekrenkt, 

maar heeft toch nog een bijzondere puike 

plaats neergezet. De soepjes en de jenev-

ertjes gingen vlot naar binnen en ook de 

demonstratie zwemmers hebben het bi-

jzonder goed gedaan en voor Jolien was 

het ook haar eerste keer en Jelle kreeg een 

beetje hulp om het water te trotseren en 

Silke kon er maar niet genoeg van krijgen 

en ging tijdens de demonstratie ook nog 

eens te water. Dan gingen ze de 100 meter 

wedstrijden te lijf en met de aflossing heb-

ben we ook ons beste beentje voorgezet 

en hebben we zelfs de vierde plaats ge-

haald. We hebben bijzonder goed geprest-

eerd op de wedstrijd en ze gaan van ons 

nog spreken geloof me, als was het maar 

van de bediening van Craig in de kantine 

die nogal redelijk nat was en An een warme 

chocomelk had met biersmaak, hetgeen ze 

blijkbaar toch niet lustte. Na de prijzen zijn 

we dan maar huiswaarts gereden na een 

leuke maar bewogen dag.
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De wedstrijd in SWEM.



De laatste donderdag van oktober wordt 

traditie getrouw ingenomen door Hallow-

een op onze steiger. En dit jaar moeten 

onze leden er bijzonder zin in gehad 

hebben want maar liefst 20 ijsberen namen 

deel aan de Halloween Ice Swimming in 

Dendermonde, een serieuze opkomst en 

onze jenever zal het geweten hebben. 

De meeste leden hadden nadien nog een 

afspraak voor een Halloweentocht en 

kwamen zo verkleed op de parking, maar 

gingen niet met de kleren in het water 

omdat ze die nog een avond moesten dra-

gen, maar sommige hielden wel hun 

masker op, terwijl je toch geen verschil 

zag. Enkele gingen wel met kledij in het 

water en leefden zich enorm uit. Na de 

frisse duik was het verzamelen geblazen 

rond de soep en de jenever en ook vooral 

de chips waar Robby zich enorm goed aan 

deed, tot grote ergernis van An, maar je 

bent mascotte voor iets hé. En dan speel-

de zich nog een leuk tafereel af, terwijl An 

riep “heet, heet, heet …” had Sem het koud 

en stond te rillen. Waarschijnlijk bleef de 

koude 

hangen onder zijn hoed, want die had Sem 

voor de gelegenheid opgezet. Alle 

passanten, waarschijnlijk van Halloween 

tochten, keken wel raar toen ze 

passeerden dat iedereen in zwemkledij 

rond de tafel gezellig stond te drinken. 

Maar in het zwembad kijken ze er niet 

meer van op, die zijn ondertussen al meer 

gewoon. Een activiteit dat zeker voor 

herhaling vatbaar is.
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Halloween op onze steiger.



Activiteiten door François Van den Broeck.

Thema Week v.d. Smaak is “Water en Vuur”.

Beste.

In het kader van de Week v.d. Smaak 2013 organiseren we enkele activiteiten. Ons eigen 

thema is “Brandnetelvuur is Liefdesvuur”.

1. Op zaterdag 16 november in Vlassenbroek, Dendermonde.

 Aan Taverne De Kleine Notelaar, Vlassenbroek 222.

 Afspraak om 11.00 uur voor de vurige wandeling.

 Etentje in de Taverne rond 13.30 uur.

 Kostprijs wandeling en etentje: 20 euro.

 Toegankelijk voor iedereen.

Een ontspannende wandeling in de omgeving van de Taverne. Uitleg en verhalen over 

brandnetels, geneeskracht, afrodiasicum, kledij, papier, touw, enz.

Nadien ontdek je de culinaire mogelijkheden van brandnetels. Op het menu: aperitief 

met brandnetel, soep, brandnetelbrood, gehaktballetjes met brandnetel, 

brandnetelpuree, brandnetelpannenkoek.

Ook te verkrijgen: brandnetelbier, brandnetelthee.

Inschrijven enkel voor het etentje is ook mogelijk.

Organisatie: VZW Symbiose (kunst en cultuur in 

Vlassenbroek)

Reserveren: De Kleine Notelaar

                       0494 60 19 61

                       of

                       François Van den Broeck

                       0475 58 99 89

                       Francois.van.den.broeck1@telenet.be
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De week van de smaak.



2. Op donderdag 21 november.

 Prikkelende culinaire wandeling in Hamme, Driegoten.

 Organisatie: Velt-Hamme

 Deze wandeling is echter al volzet.

3. Op zaterdag 23 november in Vlassenbroek, Dendermonde.

 Aan Taverne Geertrui, Vlassenbroek 190. (aan het kerkje)

 Afspraak om 11.00 uur voor de vurige wandeling.

 Etentje in de Taverne rond 13.30 uur.

 Kostprijs 15 euro.

 Idem als boven voor de wandeling.

 Etentje ongeveer als boven, afhankelijk van de culinaire kunsten van de chef.

 Een brandnetelbier gratis aangeboden door de zaak.

Organisatie: Taverne Geertrui.

Reserveren: Huize Geertrui

                       052 52 54 56

                       info@huizegeertrui.be

                      François Van den Broeck

                      0475 58 99 89

                      Francois.van.den.broeck1@telenet.be 

Meer info?

Bel of mail naar François Van den Broeck.

Website “Week v.d. Smaak”

Beste groeten en Welkom.
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De week van de smaak.



Datum    Activiteit     Club  Plaats 

31-10-2013 Halloween op de steiger  DYB  Dendermonde

17-11-2013  Zwemfeest Theux   RCTN Theux

05-12-2013 Sinterklaas op bezoek   DYB  Dendermonde

15-12-2013 Kerstduik Pollare    ZDKK  Pollare

19-12-2013 Kerstman op bezoek   DYB  Dendermonde

22-12-2013 Kerstduik Brugge   BYK  Brugge

02-01-2014 Nieuwjaarsreceptie   DYB  Dendermonde

11-01-2014 Nieuwjaarsduik Bredene  BBV  Bredene

12-01-2014 Nieuwjaarsduik De Ster  WZK  Sint-Niklaas

12-01-2014 Zwemfeest BYK    BYK  Brugge

19-01-2014 Zwemfeest DIJ    DIJ  Deurne

26-01-2014 Zwemfeest ZCY    ZCY  Boom

09-02-2014 Zwemfeest DYB    DYB  Dendermonde

23-02-2014 Zwemfeest HUY    CRNH Huy

15-03-2014 Doop nieuwe ijsberen   DYB  Dendermonde

15-03-2014 Eindfeest DYB    DYB  Zele

23-03-2014 Carnavalsduik    DYB  Hamme

20-04-2014 Paasduik Donkmeer   DYB  Berlare

Moesten er nog datums bijkomen zal ik u zeker op de hoogte houden.
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Nog de komende activiteiten.



Om onze clubkas te spijzen en op die manier het lidgeld betaalbaar te houden verkopen 

we terug als vorig jaar witte en rode wijn aan de prijs van 5 € per fles. Vorig seizoen had-

den we een top verkoper in onze rangen die garant stond voor heel wat leveringen van 

wijn aan de mensen die hij kende, met name Jamie. Dit seizoen willen vragen aan alle 

leden om hun beste beentje voor te zetten en hun uiterste best doen om ook van deze 

verkoop een groot succes te maken. Want eens onze steiger volledig afbetaald is, zul-

len er zeker wel extra’s volgen voor onze leden en dat zal ook zeker de club ten goede 

komen. De wijn kan bezorgd worden via François of via Peter na een seintje en ook bij 

Patrick De Meyer in de snookerhal is een afhaalpunt waar men steeds wijn kan krijgen.

… An aan de andere kant van de drankenkaart ineens een blanco blad zag …

… François graag olie giet op de golven en Yorick er graag een vlammetje aansteekt …

… Erwin de new voice of Europe is na een ijsberenduik …

… Erwin zijn zinnetje blijft zeggen, juist als er kinderen bij zijn niet …

… Robby onze nieuwe mascotte is van de club …

… Lars en Silke graag het koude water trotseren …

… We steeds met een grote delegatie naar een wedstrijd gaan …

… Ons hekken voor de steiger af te sluiten reeds in Dendermonde staat …

… De namen van het personeel in de kantine van Olympos steeds moeilijker wordt …

… Maxine er duidelijk op staat dat haar voornaam met een “n” is …

… Thor een jonge spring in het veld is …

… Cian zich nog steeds afvraagt waarom hij blijft ijsberen …

… Peter Kets nu een volwaardige redder is …

… DYB stilaan een familieclub wordt …

… Erwin graag warme oorden opzoekt in september …

… Cian een kitty zwembad wil sponsoren …

… iedereen het zich beklaagd ijsbeer te zijn bij koudere temperaturen …
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Wijnverkoop in het nieuwe seizoen.

… Wist je dat …



Naam:  Viroux

Voornaam:  Sem

Roepnaam:  Mr. Viroux, Sem voor de vrienden…

Geboortedatum:  29 oktober 1998 1997

Woonplaats:  Sint-Gillis

Hobby’s:  Ijsberen, muziek luisteren, … (zussen pesten)

Lievelingseten:  Spaghetti en Chinees

Haarkleur:  Dezelfde kleur als mijn ogen

Kleurogen:  Dezelfde kleur als mijn haar

Lengte:  ± 1m80

Schoenmaat:  43

Geslacht:  Neen, ik leef nog

Lievelingsdier:  Een vleermuis

Geluksgetal:  23

Lievelingskleur:  Een mengeling van mijn haarkleur en de kleur van mijn ogen

Mooiste land:  Antwaarpeeuh!

Ik ben een beetje verliefd op......:  Op dit moment niemand (wie anders dan men allerliefste zus die ab-

soluut geen invloed heeft gehad op dit document toen ik op ‘tWC zat?)

Ergste nachtmerrie:  Warm water

Mijn dagelijkse soap: That 70’s Show

Leukste geschenk:  Dagticket Werchter/GMM 2014 (gekregen van mijn peter voor mijn 15e verjaardag)

Lijfspreuk:  [ADD PHILOSOPHICAL BULLSHIT]

Ik ben jaloers op:  Die super knappe gast in de spiegel

Mijn idool is:  Jack White/Alex Turner 

Favoriete groep:  Nirvana/Papa Roach/Arctic Monkeys

Lievelingsdrank:  Een Ice-Tea’ke

Beste film:  1408

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Een mooi moment bij de ijsberen..? Oei, ik dacht dat ’t simpelere 

vragen waren ze…

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen?  Alweer zo’n vraag waar ge eigenlijk 

geen antwoord op kunt geven eh…                                            En de volgende is: Lars Bastiaenssen

DYBKE 39 ~ juli 2013 • november 2013 23

Kettingbotsing met:  Sem Viroux
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Het bestuur

www.dendermondseijsberen.be

Voorzitter ~ RVB

François Van den Broeck ~ Roodkruisstraat 26 ~ 9220 Hamme

Tel 0475 58 99 89 ~ email: francois@dendermondseijsberen.be

Secretaris ~Redacteur DYB’ke ~ Webmaster ~ RVB

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 ~ ronald@dendermondseijsberen.be

Ondervoorzitter

Steven Van Herck ~ Breestraat 132 ~ 9200 Dendermonde

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

Materiaalmeester ~ DYB shop ~ RVB

Thierry Smulders ~ Ravestraat 44 ~ 9240 Zele

Tel 0475 36 73 21 ~ thierry@dendermondseijsberen.be

Materiaalmeester

Yorick De Plecker ~ Scheutlagestraat 18 ~ 9200 Mespelare

Tel 0487 67 84 71 ~ email: yorick@dendermondseijsberen.be

Jeugdcoördinator

Joey Veldeman ~ BVA Wijk I211 ~ 9240 Zele


