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Voorwoord Opening van het nieuwe ijsberen seizoen.

Niets als lovende woorden na de vernieuwing van het dybke  en na de 

vorige editie en dubbel lof voor de club, we hebben een tweede 

reporter gevonden om artikels te schrijven voor ons clubblad en 

zonder het te weten ook nog een vliegende reporter maar daar lees je 

alles over in deze nieuwe editie. Op die manier hebben er personen de 

roeping gekregen om enkele artikels aan te brengen voor het 

nieuwe clubblad, het geen ik alleen maar kan toejuichen en zo hoor 

je ook een andere verhalen en door een ander “klok” geschreven. 

Ondertussen gaat ons seizoen met een grote snelheid richting einde, 

ook onze wedstrijd is reeds gepasseerd en de laatste wedstrijd van het 

seizoen is ook op komst. Tijdens onze wedstrijd heeft iedereen als een 

volwaardig team gewerkt en dat is alleen aar toe te juichen. Ook de 

zwemmers die onze eer verdedigd hebben tijdens ons 

ijsberenfestival hebben het bijzonder goed gedaan. De opkomst op de 

steiger tijdens de trainingen was alleen maar toe te juichen en 

sommige zaken kunnen altijd beter, maar dat zullen zorgen worden 

voor later. We moeten er voor zorgen dat we iedereen respecteren 

en dat van spelen meestal kweelen komt. Ondertussen heeft ook 

elke activiteit die we organiseren ook een eigen affiche of uitnodiging 

gekregen wat zo alles een beetje herkenbaar maakt. Ook wordt 

continue gewerkt aan het uithangbord dat wij naar buiten brengen met 

de club en als je de werking van ons korte seizoen bekijkt doen we het 

helemaal niet slecht en verbeteren van elk seizoen opnieuw. 

Ik ga je niet langer op houden en je laten lezen en het eindfeest zal 

weer fenomenaal worden, alhoewel er dit seizoen opmerkelijk veel 

minder foto’s genomen zijn.

Regards

Peter
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Woordje van de voorzitter.
Beste vrienden.

Een kalenderjaar is weer voorbij. Ik wens dan ook al onze leden een 

gezond en succesvol 2014, en een aangenaam en gezellig tweede 

deel van dit ijsberenseizoen. Misschien krijgen we zelfs nog een beetje 

echte winter, ik kijk er alvast naar uit.

Iedereen spreekt van een bruuske klimaatopwarming. Gletsjers smelten 

af, bevroren noordpoolgebied ontdooid, het ijs op Groenland verdwi-

jnt, bij ons blijft het gewoon een warme kwakkelwinter die aan vroege 

lente doet denken, er zijn blijkbaar geen echte winters meer. Als koud-

waterzwemmers maken we er ondertussen het beste van. Er waren 

veel leden aanwezig op de duik in Pollare, de Kerstduik in Brugge en 

de Nieuwjaarsduik in Wenduine of Bredene, andere leden waren op de 

wedstrijd in Brugge, De duik op het Ster in Sint-Niklaas of in Deurne. 

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Jullie zijn “goe bezig”.

Het bestuur is al druk in de weer met de organisatie van de volgen-

de DYB activiteiten. Eerst en belangrijkst  is er onze eigen wedstrijd in 

Dendermonde, nadien “Wandelen en IJsberen” aan de Oude Durme 

en onze Carnavalsduik, vanaf nu in Den Bunt in Hamme, ons eindfeest 

en bekendmaking van de regelmatigste ijsbeer van het huidig winter-

seizoen, en tot slot onze Paasduik in Overmere. Dan zit een winter van 

plezier, maar ook van hard werken, er weer op. Ik hoop dan ook om 

veel leden te zien op deze activiteiten. Ik hoop ook dat er vele hel-

pende handen klaarstaan om de bestuursleden bij te staan bij de or-

ganisatie van ons eindfeest.

Kortom, binnenkort nadert het einde van dit ijsberenseizoen. Maak er 

nog het beste van en amuseer jullie.

François
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Je kan toch wat meemaken als je op de ijsberen staat te wachten in de inkomhal van 

het zwembad. Na een poosje komen dan de ijsberen uit de kleedkamer, meestal dat ze 

elkaars zwembroek gepast hebben komen ze dan tevoorschijn, maar Erwin spant toch 

steeds de kroon. Zo stond de inkomhal op een zaterdag volledig vol met mensen en 

Erwi deed de deur open die leid naar de kleedkamers en zijn eerste uitspraak van de 

training, want van Erwin kan je verschillende uitspraken verwachten op een training, “ik 

ben zo high als een vis” en toen keken alle mensen die er stonden te wachten verbaasd 

naar Erwin. Die was natuurlijk direct populair.

Krasse uitspraken in de zwemkom.

Peter Kets met iceyoga in Tirol



Je zou zeggen aangezien je sommige 

leden niet veel ziet tijdens de trainingen in 

Dendermonde, dat ze nog weinig aan ijs-

beren doet. Neem nu onze redder van de 

club Peter Kets, door zijn werk als redder 

in een zwembad (en ik ga nu geen namen 

noemen om geen concurrentie voor 

Olympos te veroorzaken) moet hij meestal 

’s avonds en in het weekend werken, net ti-

jdens onze trainingsuren van de club. Peter 

traint dan op zijn koertje en nee hij heeft 

daar geen zwembad. Hij neemt dan een 

grote ton, vult die met koud water en om 

zeker te zijn dat het koud genoeg is … doet 

hij er ijsblokjes bij. Om zeker te zijn dat 

het water ijsbeerwaardig is en op de foto 

te zien is het zo. Daar traint onze redder 

dagelijks in om zeker in conditie te blijven 

voor de ijsberen van onze club. Peter heeft 

beloofd als hij een vrije dag heeft of zeker 

kan afkomen naar Dendermonde, hij dit 

zeker zal doen. Peter heeft ook zijn kandi-

datuur gesteld als redder in het zwembad 

van Dendermonde, misschien zien we hem 

binnenkort veel meer, allé het is te hopen. 

Misschien een idee voor onze andere leden 

om ook thuis te trainen.
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Sommige leden trainen thuis.
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Op een donkere avond komt er ineens 

een vroeger lid opdagen die terug wil lid 

worden en dat zien we enorm graag bij de 

club. Yep Arian stond ineens terug op de 

steiger en hij wilde terug lid worden van 

de club en we zien graag zulke leden terug 

komen. Hij maakte meteen komaf met het 

koude water te trotseren en sprong 

meteen in het water terwijl Yorick nog 

stond te twijfelen op het trapje of hij nog 

in het water zou gaan. Meteen kwam Ar-

ian zijn oude nickname terug naar boven 

“kiekeborstje” maar Arian zat allang in het 

water en was zijn lengtes aan het zwem-

men, liever de korte pijn moet Arian ge-

dacht hebben.

Leden keren terug naar de club.

Van spelen komt kwelen!



Ondertussen tikte de activiteiten van onze kalender verder weg en waren we aan 

Halloween gekomen. Er werd een speciale affiche voor deze activiteit gemaakt en 

rondgestuurd naar de leden en dit heeft wel zijn effect gehad, er was namelijk een grote 

opkomst van de leden en de verkleedpartij was ook weer compleet, typisch DYB. En ik 

moet zeggen iedereen had er wel zin in. Sommige leden kwamen verkleed toe, maar 

wensten toch niet met kledij in het water te gaan aangezien ze nog een Halloweentocht 

elders gingen bijwonen en andere leden gingen gewoon met kledij en al in het water. 

Maskers werden opgezet en foto’s werden genomen. Drank en soep en ook chips waren 

aanwezig en voor de soep had chef-kok garant gestaan. Voor de bediening stond dan 

weer An garant als al ons jeugdig geweld uit het water kwam. Ze werden op de pinken 

bediend en sommige maakten zich al meester over de flessen jenever, de glaasjes gin-

gen wel echt vlot over de toonbank zoals ze deze uitdrukking steeds gebruiken. De chips 

viel dan weer goed in de smaak bij de jongsten en niet alleen die maar ook enkel grote 

loeders konden de chips wel smaken. Het werd daar een festijn op de parking van 

Olympos en we hebben alleszins veel beziens gehad. Ik denk dat het drankverbruik  van 

die avond dat van een grote taverne kan behalen. Maar het was alleszins een leuke 

activiteit die zeker in de toekomst zal uitgebouwd worden.
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Halloween swimming op de steiger.
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Voor de tweede wedstrijd moeten we een hele verplaatsing maken namelijk naar Theux. 

Daarmee is het vertrek voor deze wedstrijd ook steeds verdeeld, sommigen maken er 

een heel weekend vanaf van vrijdagavond en anderen vertrekken dan op zaterdag en 

enkele vertrekken dan de ochtend zelf en allen met een doel de kleuren van de club 

verdedigen en vooral ons zeker amuseren. De leden van Theux zien ons steeds graag 

terugkomen en als we allen verzameld zijn worden steevast de verhalen van het week-

end bovengehaald, wie heeft het strafste verhaal. Dan was het de hoogste tijd voor de 

demonstranten en de meesten moesten hun zwemkledij nog aandoen en nog een min-

punt voor sommige leden, de trapjes staan aan de zijkant en dat hebben de meeste niet 

graag, dus moesten ze er maar inspringen Thomas sprong als eerste en na veel aanpor-

ren volgde Joey ook in  het koude water en daarna volgde de rest van de demonstrant-

en. Dan kwamen onze wedstrijdzwemmers aan de beurt in een wedstrijd die steeds 

chaotisch verloopt. De eerste was Sem die de longen uit zijn lijf gezwommen heeft en 

amper 1,09 seconden trager was dan de eerste, dus heeft hij het heel goed gedaan. 

Dan de wedstrijd van de vergeten Jamie, waar ze al gauw Jimmy van gemaakt hadden 

(3 Veldemannen??) en Cian die een verdienstelijke tweede en derde plaats opleverden. 

Dan moesten we horen afroepen dat we ook twee keer forfait moesten geven met Vin-

cent en Patjen en dan leverde de wedstrijd van Thierry ook nog een derde plaats op voor 

onze club. De wedstrijd van Craig en Yorick leverde ook een tweede en een derde plaats 

opleverde voor onze club. Ondertussen vloeide de jenever rijkelijk en gingen ook de 

bonnetjes van de tombola vlot van man naar man en daarna nog een heerlijke maalti-

jd, waar je spontaan een demonstratie kreeg hoe je een grote boulet in twee keer kunt 

opeten en wat telde iedereen heeft zich enorm goed geamuseerd die dag en iedereen is 

tevreden terug gekeerd. Met de belofte dat ze het de volgende wedstrijd nog beter zul-

len inspannen, dat beloofd dus.

Wedstrijd in Theux.
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Zaterdag 23 november stonden we om 17u niet alleen op onze steiger. Van de twaalf 

verwachte leden van Jong KWB Appel hebben we zeker acht moedigen het koude water 

kunnen zien teisteren. Voor hun eerste keer hebben ze zichzelf zeker bewezen, hoewel 

er toch waren die een traantje moesten laten. Of waren dit tranen van vreugde? Ik had 

dan maar geprobeerd deze kleine jongen tot rust te brengen door mijn handdoek (en 

dus ook mijn warmte) rond hem te slaan. Peter heeft mij die er dag nog heel veel aan 

herinnerd; “Gelijk nen echte papa”, “Zo beschermend”, … Onze leden gingen al gauw 

naar binnen, terwijl er nog een paar overbleven samen met enkelen van Jong KWB, die 

nog een flesje jenever bovenhaalden om hun dapperheid te vieren. “Volgens de regle-

menten van de DYB mag er niet op de stijger gedronken worden,” vertelde François, die 

hen instinctief tegemoet liep, “tenzij de voorzitter aanwezig is...” Hij kreeg dus al gauw 

een bekertje in de hand geschoven en zo sloten we deze initiatie ijsberen sfeervol af.

Sem 

Initiatie Jong KWB Appel bij DYB.



Dag Ijsbeervrienden.

Eind november ging ik naar Polen bij mijn 

leraar Wim Hof voor een workshop. Samen 

met Israeli’s, Amerikanen, Ieren, Neder-

landers. Op de eerste dag leerden we hoe 

de koude onder controle te krijgen door 

bruinvet activatie. Ook werd er in enkel 

zwembroek yoga, kung fu geoefend in de 

sneeuw. Nadien gingen we naar een wild-

waterrivier zwemmen in water van 0° C. 

Dan nat en in zwembroek op blote voet-

en door het woud naar beneden lopen 

en terug bergop naar ons verblijf. Aldaar 

een warme sauna en dan in de ijston. De 

volgende dag werd er geklommen in en-

kel short op een skipiste van 800m naar 

1800m bij minimaal –11° C. Een Poolse 

collega had de laatste 6 maand niet meer 

gegeten en volgde de beklimming tot op 

3/4 van de top. Eenmaal de top bereikt 

even opwarmen in het restaurant om dan 

snelst naar beneden te lopen. Vele maak-

ten een val op het onderliggende ijs. Ook 

ik. Allemaal zonder schade. Bij aankomst in 

ons verblijf was het nog niet voorbij. Toen 

ging men 2 uur afwisselend van sauna 

naar ijston. Er kwam een jongen naar deze 

workshop die voorheen niet meer kon 

lopen. Wim Hof leerde hem technieken om 

de ruggengraat te activeren. Na een tijd 

(enkele weken) stond hij op en kon stappen 

met kromme benen. Hij was in Amerika 

opgegeven in de medische wereld. Ook 

kwamen er mensen met doorbloeding-

sproblemen, last van koude voeten en han-

den. Na 3 dagen waren ze allen verbijsterd 

wat de technieken van mijn leraar Wim 

teweeg brengen. Een man die niet kon ge-

holpen worden in de Nederlandse zieken-

huizen met zijn lijkbleke handen vertoonde 

na 3 dagen terug rode kleur (doorbloed-

ingsprobleem). IJs met de juiste ademhal-

ingstechnieken kan dus veel kwalen ver-

beteren. Terug thuis nu denkende aan een 

onvergetelijke Polen reis.

Peter Kets
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Peter Kets zet een ijsberenstapje in de wereld.
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Op vijf december was het eindelijk zo ver, de Sint kwam op bezoek. Hij was niet zomaar 

een hulp-Sint die je overal kan zien, maar deze keer was het dé echte, ik ben er zeker 

van... Vreemd dat Peter er zo plots niet bij was.

Iedereen had zich al omgekleed en was klaar de stijger te betreden, toen we hem op 

de parking zagen staan. Ik besloot dus hem de hand te schudden, toen hij me aansprak 

werd me al gauw duidelijk dat deze man echt alwetend is. “Dag brave jo... euhm, dag 

Sem” zij hij tegen mij.

De ijsberen gingen dus de stijger op, klaar om het water te trotseren. Toen we wisten dat 

brave kindjes snoep krijgen en dat brave kindjes snel het water in gaan (volgens de Sint), 

zaten Jamie en ik er heel wat vroeger het water in dan gewoonlijk. Eens we weer op de 

stijger stonden, ontvingen we gretig onze welverdiende nic-nacjes!

Zo verliep dus het bezoek van de Sint op vijf december (zoals het hoort en niet op elf 

november Yorick).

Sem

Onder het motto je komt wat tegen op de 

steiger heb ik nog zo’n sterk verhaal. Ieder-

een in de club weet dat Lars en Silke broer 

en zus zijn, maar zo’n liefde tussen beide is 

heel apart en zelfs Silke werd er heel rood 

van. Onze Lars stond tegen Silke bezig 

van “hé lekkere zus” en “schatje” en de rest 

gaan we maar censureren. Maar toch blij te 

horen en te weten dat echte zuster 

liefde en broederliefde nog bestaat. Er zijn 

nog familieleden in de club en die kunnen 

daar misschien dan weer een voorbeeld 

aannemen. Ik weet wel we zitten weer met 

een toffe en zotte bende bij de 

Dendermondse IJsberen en 

dat siert echt de club.

De Sint op de stijger.

Zuster- en broederliefde op de steiger.



Het is de eerste keer dat ik naar de kerst-

duik in Pollare ging, en ik geef het eerlijk 

toe: ‘t is er nog nooit van gekomen omdat 

die altijd samenvalt met de kerstmarkt in 

Dendermonde, ook dit jaar.

Toch was de duik de moeite waard, want 

hoewel we met weinig leden waren was er 

toch heel wat sfeer.

Daarvoor konden ze ginder rekenen op 

een fanfare en de bellenman die de 

activiteit aankondigde.

Voorts waren er ook een hoop duikers in 

het denderwater, die allemaal een warme 

toorts bij hadden. Veilig, gezellig en toch 

lekker warm

Jamie en Yorick hadden er wat moeite 

mee dat het laddertje nogal fragiel was om 

in het water te gaan, ik nam het er graag 

bij. In het water springen is ook wel eens 

leuk, en maakt de klik om de kou in te gaan 

soms eens wat makkelijker. Ik ben er trou-

wens van overtuigd dat ze in Pollare geen 

moeite hebben met snel in het water te 

gaan, maar ik denk dat een voorstel om 

onze trapjes weg te nemen niet enthousi-

ast onthaald zal worden in onze club. Ook 

François ging het water in, en Peter zorgde 

voor de nodige bewijzen. Die foto’s komen 

waarschijnlijk snel op onze site.

Ik hoop dan ook van ganser harte dat we 

de mensen van Pollare ook eens op onze 

activiteiten mogen verwelkomen.

Steven
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Kerstduik Pollare.
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Dat Joey een vrouwen gek is, dat is allang geweten, maar dat hij nog galant uit de hoek 

kan komen is niet geweten. Het zal waarschijnlijk door de koude geweest zijn, maar toen 

we uit het zwembad kwamen richting steiger, ging onze Joey heel galant doen en 

slachtoffer van dienst was Jolien. Joey nam Jolien in zijn armen en droeg Jolien 

richting steiger met een bedenkelijk gezicht van de Jelle, die het al verkeerd zag gaan. 

Eens op de steiger kwam het bekendste spreekwoord aller tijde naar boven “hoogmoed 

komt voor de val” en inderdaad Joey met Jolien gingen onderuit op de steiger, wat voor 

Joey een heel pijnlijke ervaring was. Ik denk niet dat Joey nog vrouwen over een 

drempel zal dragen. 

Galante Joey gaat onderuit op de steiger.



Wanneer kerstmis eraan komt, gaan er 

altijd fijne ijsberenduiken door. Zo ook in 

Brugge, waar ze hun 40ste duik organi-

seerden. De mensen die er vorige jaren bij 

waren, weten dat dit een mooie gelegen-

heid is om een stapje in de wereld te zetten 

en een duikje in het water te placeren.

Zo kwam het dat we op de trein al met een 

mooie groep ijsberen samen zaten. Met 

Patje als gids, werd de wandeling naar hun 

steiger een fluitje van een cent. Zo geb-

eurde het dat we als eersten onze kleren in 

de kleedtent konden leggen. De overge-

bleven tijd vulden we met het drinken van 

een goeie tas koffie, in ons vast cafeetje 

aan de Brugse rijen. Daar werd de groep 

ijsberen steeds groter en groter, tot de 

duik van start ging. Doorwinterde zwem-

mers weten dat ze in Brugge altijd een heel 

spektakel opvoeren vooraleer de bezoek-

ende clubs in het water mogen. Voor hun 

jubileum hadden ze dan ook een extra 

inspanning gedaan door een mooie toorts 

te voorzien, die ze met de nodige show 

aanstaken. Verder waren er ook de gebrui-

kelijke dansjes, watergevechten en gekke 

sprongen. Ondertussen begon het bij ons 

al te kriebelen, en wouden we ons toch al 

omkleden. Groot was dan ook onze verba-

zing toen we zagen dat de halve kleedtent 

ondertussen onder water was gelopen, 

met natte rugzakken en handdoeken tot 

gevolg. Plezant was anders, Thierry foet-

erde zelfs dat hij zich in een café wou om-

kleden in plaats van in de tent! Gelukkig 

waren de meesten al omgekleed, waardoor 

al onze zwemmers toch nog op tijd klaar 

waren. Gezwind sprongen we het water in, 

en de temperatuur viel eigenlijk best nog 

mee. Toch smaakte de Jägermeister die we 

achteraf aangeboden kregen goed. Daarna 

zijn we ons toch allemaal maar snel gaan 

omkleden in de tent, waar het nu wel over 

de koppen te lopen was. Ik geef dan ook 

een klein kleedtentweetje mee: Deurne 

heeft de activiteitenkalender van onze site 

uitgeprint en dit jaar plechtig beloofd bij 

ons langs te komen. 
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Kerstduik Brugge.



Enkel over de datum van de wedstrijd van 

Brugge waren we het niet eens, die man-

nen moeten misschien toch maar eens 

overwegen andere clubs wat eerder uit te 

nodigen.

Als iedereen weer gekleed was om onder 

de mensen te komen zonder door toeri-

sten gefotografeerd te worden, werd er 

natuurlijk nog een gezellige middag van 

gemaakt in het stadscentrum van Brugge. 

De aanval op de pizzahut werd na het suc-

ces van vorig jaar herhaald, en ook de

kerstmarkt werd nog eens afgeschuimd. 

Daarna waren sommigen zo moe, dat zelfs 

op de trein al oogjes dichtvielen. Die 

konden al dromen van de kerstduik van 

volgend jaar.

Ik hoop dat we volgend jaar met een leuke 

groep kunnen terugkeren.

Steven

Dat de kleren nat waren in de tent tijdens de Kerstduik in Brugge hebt u ongetwijfeld al 

vernomen, maar dat onze voorzitter toe is aan het dragen van Pampers dat wist u nog 

niet. Tijdens een gezellige borrel bleef François maar klagen over zijn natte broek toen ik 

zei dat een ideale oplossing voor het probleem Pampers waren, dan had men daar geen 

omzien meer naar. Het is nog zover gekomen dat de voorzitter van SWEM met onze 

voorzitter het gedacht had om van broek te wisselen. Waarschijnlijk de solidariteit van de 

voorzitters samen en waar gaat dat eindigen?
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Onze voorzitter en Pampers in Brugge.



De wijn verkoop gaat dit seizoen heel 

goed, maar sommige leden mogen zeker 

nog een tandje bijsteken zodanig dat het 

niet steeds dezelfde leden zijn die instaan 

voor de verkoop van de wijn ter voordele 

van de club. Sommige leden gaan wel 

echt ver om de verkoop te organiseren en 

worden op die manier echt wijnboeren. 

Onze topverkoper van vorig jaar 

Jamie heeft dit jaar transport gevonden om 

zoveel mogelijk wijn aan de man te 

brengen. Ja aangezien zijn jeugdige 

leeftijd mag hij nog niet met een wagen 

rijden, dis nam Jamie zijn go cart en 

aanhangwagentje reed op die manier door 

de wijk en straten in Zele en de verkoop 

was uitstekend. Maar dit jaar komt er nog 

een topverkoper in aanmerking, Sem is ook 

goed op weg om top verkoper te worden 

en op die manier krijgt Jamie gezonde 

concurrentie. Eens benieuwd waar dat gaat 

eindigen?

DYBKE 40 ~ december 2013 • februari 2014 17

Wijnverkoop voor de club.



Op donderdag 9 januari kwamen de ijsberen samen om het nieuwe jaar in te wijden.  Dit 

was reeds vroeger gepland, maar ondanks het zwembad gesloten was hebben we onze 

receptie nood gedwongen moeten uitstellen tot op deze dag.

Het water was perfect, maar was toch niet het meest aantrekkelijke van deze bijeen-

komst. 

Dat waren namelijk de lekkere deugden meegebracht door Peter, François en de andere 

bestuursleden, want na een frisse duik konden we deze opkikkertjes zeker en vast wel 

gebruiken!

Ik wens jullie allen een gezond en welvarend nieuw jaar en dat het water in 2014 maar 

niet te warm moge worden!

– Sem
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Nieuwjaarsreceptie op de steiger.

gedragsregel zwemmer
Toon elke training dat je

gemotiveerd bent om bij te leren.
Heb je even geen zin in om te trainen...
wees geen stoorzender voor de groep!

gedragsregel trainer
Zorg voor een goede sfeer.
Dan verloopt de zwemles
op een prettige manier.

Hang de aap niet uit!
Gedraag je!

OKTOBER
Een initiatief van de Vlaamse Zwemfederatie vzw. Meer info? Tel. 09 220 53 87 of e-mail: info@zwemfed.be.

V.U. Fernand Van Huyneghem

GEDRAGSREGELS
VOOR HIPPE ZWEMMERS EN COOLE TRAINERS



De eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen is steeds weggelegd voor Brugge, meestal al 

één van de koude wedstrijden van het seizoen, maar wegens het zachte weer was er 

weinig van te merken. Het water had een temperatuur van 4° wat opmerkelijk kouder is 

dan in onze vijver. De deelnemende leden van onze club was juist gepast om een afloss-

ingsploeg in te schrijven, voor demonstratie of deelname aan wedstrijden was er nie-

mand anders ingeschreven dan Yorick, Sem, Thierry en Patjen. François en mevrouw de 

voorzitter (Lutgard) zijn onze zwemmers komen aanschouwen en ik was weer tijdopne-

mer op een wiebelende steiger waar je soms ook eens natte voeten kunt krijgen, maar 

bon terug naar de wedstrijd. Terwijl alle leden van Brugge en Theux aan een opwarming 

begonnen, was ik ondertussen Sem aan het aanporren om ook te lopen en in de 

toekomst dat we dat allemaal moeten doen, maar Patjen ziet dat zo niet zitten, dat heb 

ik toch kunnen opmaken uit de reactie van zijn gezicht. Maar raar waar ineens zagen we 

Sem joggen op het parcours en was zich zo aan het opwarmen voor de wedstrijd. Sem 

had trouwens steeds extra getraind om zijn tegenstanders van de Brugse club voor te 

blijven en dit heeft resultaat gehad. In wedstrijd 4 moest onze Sem het opnemen tegen 3 

BYK’ers en hij heeft het voortreffelijk gedaan. Tegen zijn leeftijdsgenoot Daan en 

deftige concurrent heeft hij een verdienstelijke tweede plaats gezwommen met 

amper 2’35” trager als Daan, de andere BYK’ers heeft hij achter zich gelaten en Sem heeft 

het erop om deze reeks als winnaar op zijn naam te schrijven. Onze andere deelnemers 

Yorick, Patjen en Thierry hebben ook hun best gedaan en zich flink verweerd. Met de 

aflossing hebben ze een verdienstelijke vijfde plaats gehaald en hebben zelfs nog een 

ploeg van Theux achter zich gelaten en heeft Sem voor de speculaas gekozen als prijs. 

Ondertussen was de grote deel vertrokken naar Sint Niklaas voor de nieuwjaarsduik in 

Erwin town en bleven Sem en ik achter om toch onze prijsjes mee te brengen naar 

Dendermonde. Toch zou ik graag hebben dat onze deelnames aan uitwedstrijden en 

indien mogelijk, toch zoveel mogelijk deelnemers in te schrijven want als wij niet veel 

meer naar uitwedstrijden gaan, komen er bij ons ook niet veel deelnemers meer 

zwemmen. Toch was het een leuke dag en in de auto zijn er gedachten gerezen voor 

onze wedstrijd in Dendermonde.

DYBKE 40 ~ december 2013 • februari 2014 19

Wedstrijd in Brugge.



Dan was het tijd voor de wedstrijd in Brugge. 

Om zeven uur in de ochtend moest ik al opstaan, wat zeker niet naar mijn gewoonte is. 

Even later stapte ik op mijn fiets en begaf me richting Peter. Deze keer vond ik het wel 

zonder problemen, wat Yorick zonder mij tegen te komen zeker niet had gekund en zo 

ben ik niet alleen. Zo vertrokken Peter, Patjen, Yorick en ik samen naar Brugge waar we 

François en Thierry ontmoetten. Veel ijsberen van onze club waren er dus niet aanwezig, 

maar onze leden hebben wel goed gezwommen. 

Zo goed dat wel zelfs een voorlaatste plaats konden halen in onze aflossing...

François, Yorick, Thierry en Patjen gingen in de Ster nog wat genieten van het water ter-

wijl Peter en ik nog bleven voor de prijsuitreiking.

– Sem
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Wedstrijd Brugge door de ogen van Sem.



Het was voor de vijfde keer dat de Nieu-

wjaars duik doorging in Bredene. Steeds 

kijken we er steeds naar uit om dan weer 

de lekkere sprotjes te eten van de BBQ en 

de lekkere jenever te drinken en nadien 

vertoeven in het kleine cafeetje “De Zee-

bries” en lekker nagenieten van de duik en 

dan nog sprotjes eten en een lekkere Leffe 

drinken in een cafeetje dat steeds volzet 

is. De start naar Bredene was al een beet-

je in het water gelopen, er ging een groep 

met de trein en enkele gingen met de auto. 

Juist de Joey had zijn trein zien passeren 

in zijn dromen en had dus het perron niet 

gehaald en ging ook nog in laatste instan-

tie met de auto mee richting Bredene. Het 

was dit jaar ook op een andere locatie, aan 

strandpost 2 in plaats van het traditionele 

twins. De inrichters hadden destijds een 

belofte gedaan om er zekers geen massas-

pektakel van te maken en zeker niet boven 

de 200 deelnemers te gaan, nu waren ze 

de uitspraak vergeten en er waren zeker 

300 deelnemers. Daarmee hadden de laat-

komers, zoals wij, geen pakketje meer en 

krijgen we met een vette alcoholstift een 

kruis op ons hand om gratis jenever en 

sportjes te krijgen. Maar de duik was heel 

leuk, juist nog een klein nadeel, de kleed-

kamers waren ook te klein naar de massaal 

opgekomen deelnemers aan de duik en 

verschillende waren ook nog leuk verkleed 

en konden ook op de manier nog prijzen 

in de wacht slepen, wat sommige leden bij 

ons al op ideeën bracht voor de volgende 

editie. Joey moest zich klaar maken tus-

sen de jonge dames, maar hem hoorde 

je niet klagen. Traditiegetrouw kwam ook 

de Sea-King even boven de zee hangen 

en dan hoor je massaal fototoestellen af-

gaan. Na de duik zijn we traditiegetrouw bij 

de sympathieke cafébaas van de Zeebries 

gaan bezoeken en dan moe maar toch 

voldaan huiswaarts.
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Nieuwjaarsduik in Bredene.



Voor de eerste keer waren we aanwezig met de club in Deurne en we waren met vier 

dapperen: Patje, Yorick, François en Ik. Vier dapperen voor de ijsberenduik in Deurne ter-

wijl sommige bestuursleden gezellig aan het eten waren op een jaarfeest van een andere 

club.

Behalve François nam iedereen de trein vanuit Zele naar Berchem. Pendelen is de laat-

ste tijd in een opmars in de club en beginnen de leden spontaan de trein te nemen naar 

diverse ijsberenwedstrijden en duiken.

Aangekomen in het Boekenbergpark in Deurne, was er reeds een massavolk en een vari-

atie aan deelnemende zwemmers.

De Antwerpse snorrenclub dook traditioneel met een strohoed en het typische 

streepjesbadpak uit vervlogen tijden in het water.

Ook de burgervader van Antwerpen (Bart De Wever) trotseerde het koude water en bele-

digende nog eens de ijsberen achteraf met een uitspraak dat het geen normale mensen 

zijn die ijsbeer zijn.

Nadien dronken we nog een welverdiend warm soepje en een verkwikkende jenever en 

dan keerden we terug huiswaarts na weer een geslaagde duik.

Thierry

De laatste zondag van januari staat gekend 

als de koudste wedstrijd van het seizoen, 

maar dit jaar hebben de weergoden er ook 

blijkbaar anders over beslist. Het was no-

gal warm naar de normen van de ijsberen 

en waar ze vorig jaar nog ijs moesten op-

kuisen uit het zwembad, was er nog hele-

maal geen sprake van vrieskou of ijs. De 

opkomst was nogal naar de flauwe kant en 

we waren pas met drie zwemmers inges-

chreven en onze Sem had er zin in en had 

veel getraind in Dendermonde. Aangezien 

we met amper drie deelnemers waren 

konden we ook niet inschrijven voor een 

aflossingsteam en daarmee had Sem het 

besluit genomen om 100m schoolslag te 

zwemmen. Ik was weer tijdopnemer, wat 

zo één van mijn vaste functies op de uit-

wedstrijden.
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IJsberenduik in Deurne.

Wedstrijd in Boom.



De eerste DYB’er die in de arena moest 

treden was Sem en zijn eeuwige strijd 

tegen Daen van BYK. Ze hebben 

letterlijk de longen uit hun lijf gezwommen 

en het verschil was amper 83 honderdsten 

van een second en Sem eindigde zo op 

de tweede plaats. Onze tweede zwemmer 

was Yorick en viel meteen in een zware 

categorie maar hij heeft de kleuren van de 

club goed verdedigd. De laatste zwemmer 

van onze club had weer amper geslapen, 

maar Patjen heeft zijn uiterste best gedaan. 

Hij viel ook in een zware reeks en had twee 

tegenstanders van Brugge. Dan was het 

afwachten naar de 100 meter van Sem. 

Ondertussen werd de organisatie van onze 

wedstrijd besproken tussen mij en François 

en vonden andere clubs onze wedstrijdaf-

fiche heel geslaagd. Onze vrienden van 

Theux zagen het zeker zitten om bij ons op 

bezoek te komen en ook zwemmers van 

andere clubs gaven aan dat ze aanwezig 

zouden zijn bij ons op de wedstrijd. De fo-

tografe van dienst, Amber Van Dessel e

n ze heeft het bijzonder goed gedaan. Dan 

tijd voor de 100 meter van Sem en hij kreeg 

het niet gemakkelijk en viel in een reeks 

met een binnenbad deelnemer van Boom 

en haalde toch een heel verdienstelijke 

tweede plaats. Dan was het wachten op de 

uitslag en de prijsuitreiking.

Het was een heel leuke dag, juist spijtig dat 

we met weinig deelnemers aanwezig 

waren. Ik hoop de volgende keer beter.
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Het is onvermijdelijk twee weken na Boom is het onze beurt om een wedstrijd te or-

ganiseren. De voorbereidende werken zijn meestal al een tijdje aan de gang, maar tra-

ditiegetrouw wordt onze zwemvijver om getoverd tot een grote ijsberenarena voor de 

zondag om alle bezoekende clubs te ontvangen. Er waren veel leden komen opdagen 

om de werken op die manier lichter te maken en zoveel mogelijk klaar te zetten voor 

de zondag. De ambiance was op en top bij de leden en ging soms eens over de schreef, 

maar alles bleef aanvaardbaar. Dan afwachten tot de zondag, de dag dat ons ijsberen-

festival doorgaat. Iedereen weet dat het op zo’n dag alle hens aan dek is en dat die dag 

meestal vroeg begint en dat was dit jaar niet anders. Het was heel vroeg naar de zaal 

vertrekken, maar er was niemand aanwezig dus direct richting Olympos en François en 

Lutgard ging daarna de zaal onderhanden nemen, want de zaal was leeg. Ondertus-

sen werd aan Olympos de laatste zaken opgesteld, wat niet kon op zaterdag. Het vuur 

ging aan in het hamburgerkraam en de jenever werd klaargezet, met toen nog het ge-

dacht dat we teveel aangekocht hadden, wat achteraf niet het geval was. De lekkere 

soep werd ook op de vuren gezet en de brandweer zal weer in zijn nopjes geweest zijn. 

Het secretariaat werd klaar gemaakt om iedereen te ontvangen van de andere clubs en 

ondertussen arriveerde ook onze kamprechter die het hele terrein inspecteerde en toch 

goedkeurde. Dan kwamen de clubs één voor één toe en al onze leden en medehelpers 

gingen voor de volle 100% aan de slag. Om kwart na tien werd er traditioneel gestart 

met de demonstratie waar overwegend Dendermonds geweld terug te vinden was in 

de vijver. Honoré was de omroeper van dienst en riep alle demonstratiezwemmers op 

om in het water te gaan. En om 10.30 ging het ijsberenfestival echt van start onder het 

waakzame oog van Henri onze kamprechter en ook van Lea onze starter van dienst. Het 

werd trouwens een internationale wedstrijd dit jaar, want bij aanvang schreven zich nog 

twee Nederlandse deelnemrs in om mee te doen aan de wedstrijd. De eerste DYB’er die 

onze kleuren moest verdedigen was Silke en werd glansrijk tweede en daarna was het 

de beurt aan Sem en zoals verwacht werd hij glansrijk eerste. Twee deelnemers van BYK 

heeft hij achter zich gelaten en was zichtbaar tevreden. Arian was toch komen opdraven 

en zat in een zware reeks en werd derde en weer punten sprokkelen voor het eind 

klassement. 
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36ste ijsberenfestival in Dendermonde.



Vincent die ook voor onze club zwom haalde zoals gewoonlijk weer de eerste plaats en 

liet zijn tegenstanders achter zich. Dan de wedstrijd met Arian en Yorick en het scheelde 

niet veel of Arian had gewonnen, maar tegen een doorwinterde ijsbeer kan je het zeker 

niet halen. Zo werd Arian zonder schaamte een wel verdiende tweede plaats en Yorick 

eindigde op nummer drie en de secretaris was heel tevreden op het secretariaat, maar 

dat ziet natuurlijk niemand. Dan moest Vincent nog eens aantreden en er was twijfel wie 

eerst was maar de officials hadden beslist en eindigde Vinnie toch op één. Patjen zat ook 

in een zware reeks en eindigde op de eerste plaats van achteraan te beginnen evenals 

Thierry de wedstrijd daarna. Bij de 100 meter eindigde onze materiaalmeerster Yorick op 

drie en had andere zwemmers achter zich gelaten. Trouwens zijn eerste keer dat hij de 

100 meter zwom en zijn kompaan Thierry deed hetzelfde en eindigde ook op drie. En bij 

de aflossing kwam de klap op de vuurpijl we eindigden op de tweede plaats met amper 

79 honderdsten trager dan de nummer 1. We stonden toch maar weer mooi te blinken 

op een wel verdiende vierde plaats in het klassement. Dan was iedereen druk in de weer 

om alles netjes op te ruimen om daarna naar de feestzaal te vertrekken voor de prijsuit-

reiking en een lekkere maaltijd die weer tot in de puntjes verzorgd werd door Saerens. 

Het was trouwens ook de hoogste tijd om te vertrekken aangezien de jenever, de lekkere 

soep van An en de hamburgers van Jordy allemaal op waren. Daar snel de prijsuitreiking 

gedaan en dan lekker gegeten en nog nagenieten van een geslaagde wedstrijd wat 

nadien ook een ferm geslaagde dag was. Trouwens bedankt aan iedereen die deelge-

nomen heeft aan de wedstrijden, de helpers die de verkoopstanden bemanden en ook 

Lars die de longen uit zijn lijf gelopen heeft om steeds tijdig de uitslagen naar het sec-

retariaat te brengen. Sommige deelnemers van Brugge konden er nog niet van over dat 

er bij ons steeds spontaan een polonaise werd gedanst die steeds traditiegetrouw wordt 

ingezet door onze vrienden uit Theux. Nadien hebben we nog even, laat ons stellen een 

geruime tijd in de sportvriend vertoefd en nadien moe maar tevreden huiswaarts. Ieder-

een was het er over eens, dit is voor herhaling vatbaar.
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36ste ijsberenfestival in Dendermonde. Sfeerbeelden



Doop en eindfeest van het seizoen 2013-2014.
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15 maart
2014

Eindfeest
uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

uitnodiging

Dit staat op het menu
Glaasje Cava met amuses

Garnalenkroketten
Stoofvlees met frietjes of Vol au vent met frietjes

Dame Blanche
Kostprijs 25,00 €

Programma van het eindfeest
In de eerste plaats nog eens gezellig samenzitten en 
nakaarten over het afgelopen ijsberenseizoen.
De fameuze poiwerpont van het afgelopen seizoen zal 
geschenen worden.
Het klassement van regelmatigste ijsbeer zal dan bekend 
gemaakt worden en huldiging van de nieuwe ijsberen.
Het eindfeest start om 19.30 uur en inschrijven kan je doen
tot 10 maart 2014.

Daar is dat feestje!
Cafetaria Olympos
Leopold II laan 18 A
9200 Dendermonde

Uitnodiging
Doop van de nieuwe ijsberen

15 maart 2014 om 17 uur
Leopold II laan 18 te Dendermonde
in de vijver aan zwembad Olympos
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Wandelen en ijsberen.

Zaterdag 8 maart 2014 om 14.00 uur
We verzamelen aan Taverne 
De Watermolen, Waterstraat te Hamme.

We gaan wandelen in het mooie polderlandschap langs de Durme. François geeft een 
beetje info over de geplande Sigmawerken, de ontluikende natuur, en de prille 
voorjaarskruiden. 

Tijdens de  wandeling proeven en genieten we van een drietal kruidenjenevertjes. 
Er wordt ook fruitsap voorzien voor de liefhebbers.

Deelname aan de wandeling, 
inclusief fruitsap of jenevertjes, kost 2.50 euro. 
Af te rekenen bij François.
Rond 16.30 uur “IJSBEREN” voor de liefhebbers. 

Wie graag een plonsje doet in het kille Durmewater is van harte uitgenodigd. 
De koukleumers kunnen ondertussen iets drinken in De Watermolen.

                
Omstreeks 18.00 uur worden we verwacht in 
De Biehoeve,  Kaaldries te Hamme, voor een lekker etentje.                                                                                                                                         
Op het menu: 
Stoofpotje van varkenswangetjes, rösti-aardappeltjes, witloofsalade.       14.50 euro    
Spare-ribs à volonté met aardappel in de schil                                            14.00 euro
Koninginnehapje met rösti-aardappeltjes en groentjes                               10.00 euro
Omelet met spek, tomaat en brood                                                                8.50 euro
Spaghetti groot                                                                                                10.00 euro

Deelname aan de maaltijd is vrij. Ieder rekent zijn eten af met de uitbaters.

Liefst reserveren voor 5 maart bij François: 0475/58 99 89 ~ 
francois@dendermondseijsberen.be
                                                               



Wedstrijd in Boom.
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Deze activiteit valt ook volledig buiten ons seizoen, maar ik hoop van ganser harte dat er 

veel Dendermondse Ijsberen aanwezig zullen zijn en dat we van deze activiteit ook een 

geslaagde activiteit kunnen maken.



Het was weer een reuze seizoen dat bijna achter de rug is, tja willes of niet we zitten nu 

in de laatste weken van het seizoen 2013-2014 en zijn al het nieuwe seizoen aan het 

plannen. Onze wedstrijd blijft toch het hoogte punt van het ganse seizoen en dan is het

met de ganse ploeg hens aan dek. Vergeet ook onze Paasduik niet aan de donk.

Ondertussen dank ik u voor uuuwwww waandacht …

… Erwin zijn krekeltje krimp in het water …

… Arian zegt zelf dat hij een seut is …

… Cian zich altijd afvraagt waarom hij nog steeds ijsbeert …

… Als Lars een vuilbak ziet heeft hij steeds de neiging om die omver te lopen …

… Arian de overschot van zijn neus in zijn schoenen gestoken heeft volgens Erwin …

… Cian soms rare geluiden maakt als hij in het koude water gaat als “huoooh” …

… Arian het zinnetje gestolen heeft van Cian, waarom hij nog steeds het koude water 

    trotseert …

… Joey Erwin wilt filmen als hij zijn uitlatingen roept in het water …

… Arian heeft de herkomst van zuigplekken achterhaald, namelijk een stofzuiger …

… Steven vindt dat het water in de vijver verschrikkelijk smaakt …

… Lars soms zo haastig is om in het water te gaan dat hij uitglijd op de trap …

… Arian heeft een nieuwe functie “knuffelken” van de club …

… Erwin heeft voor iedereen een nieuwe naam bedacht “dingsken” en Silke heeft dit 

    mogen ondervinden …

… Joey heeft iets gevonden tegen het koude water, al rokend in het water gaan, typisch 

    een sportief uitzicht …

… Jamie een televisietoestel wil meenemen uit Stoumont om volgende week het vervolg 

    te zien als hij thuis is …

… Silke al kreunend kan genieten als ze uit het water komt …

… Robby grote ogen kan opzetten als de Sint op bezoek is …

… Snoepjes de ijsberen stimuleert om sneller in het water te gaan …
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Slotwoord

… Wist je dat …



Naam: Bastiaenssen

Voornaam: Lars

Roepnaam: Kleine

Geboortedatum:  22/05/2000

Woonplaats:  Heidstraat 32 – Appels Dendermonde

Hobby’s:  IJsberen

Lievelingseten:  Frietjes met vol-au-vent en ketchup

Haarkleur:  Donkerblond

Kleurogen:  Blauw

Lengte: Ne meter in de 50

Schoenmaat: 35-36

Geslacht:  Man

Lievelingsdier: Alle dieren behalve slangen daar heb ik schrik van 

Geluksgetal: 4

Lievelingskleur: Licht blauw en donkerblauw zijn de mooiste kleuren 

Mooiste land:  Noorwegen, Kroätie

Ik ben een beetje verliefd op......:  Op iemand van de groep

Ergste nachtmerrie:  Dat ik ga slaapwandelen en in de Dender ga wandelen

Mijn dagelijkse soap:  Familie

Leukste geschenk:  Ne kei coole brommer

Lijfspreuk:  Dat heb ik niet, ik hou me er niet mee bezig

Ik ben jaloers op:  Op Justin Bieber voor Selena Gomez

Mijn idool is:  Avicci, Stromae, Kraantje Pappie

Favoriete groep:  De ijsberen, de coolste groep dat er is

Lievelingsdrank:  Ice tea, Sprite, cola, fanta, …

Beste film:  De film van FC De Kampioenen

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Mijn eerste wedstrijd

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? Ik vind ze allemaal 

SUPER!!!

  

En de volgende is: Silke Bastiaenssen
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Kettingbotsing met:  Lars Bastiaenssen
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Peter Van Doorsselaer ~ Kouterstraat 144 ~ 9240 Zele
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Ondervoorzitter
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