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Voorwoord.

Weer een seizoen achter de rug en wat voor één. De meeste nieu-

welingen denken dat we overdrijven als we zeggen “het ijsberen-

seizoen duurt maar zes maand, maar het zijn zes hectische maanden”. 

Op het einde van het seizoen geven ze ons dan toch gelijk. Maar dit 

seizoen waren bijna allemaal onze activiteiten een succes en werkte 

iedereen goed mee om toch de activiteit te doen slagen. Het leverde 

ons ook weer nieuwe leden op en de doop en eindfeest waren ook 

fantastisch, waarbij we ook onze jongste ijsbeer mochten dopen. Onze 

wedstrijd was ook om te noteren in de analen van de geschiedenis. 

Het nieuwe seizoen ziet er ook weer belofte vol uit. Er zullen 

waarschijnlijk weer nieuwe leden aantreden en er zijn geruchten dat er 

weer enkele oude leden terug de club zullen vervoegen en dan hopen 

dat de meeste leden ook weer terug op de afspraak zullen zijn bij de 

opening van het nieuwe seizoen dat zal starten in september. Ik ga u 

niet langer ophouden, de verslagen van onze activiteiten en anekdotes 

kan u weer lezen in deze 41ste editie.

Regards

Peter
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Woordje van de voorzitter.
Beste leden en sympathisanten. 

Een ijsberenseizoen is steeds vlug voorbij. Ook het seizoen 2013-2014 

is weeral snel voorbij geflitst. Dit ook al omdat onze club heel wat extra 

activiteiten voorziet voor de leden. Er was deze winter weer  geen tijd 

en plaats tot verveling. Er was “van alles” te doen. Als allerlaatste 

activiteit was er de Paasduik in het Donkmeer te Overmere. Deze 

traditie groeit de laatste jaren uit tot het afscheidsfeestje van het 

seizoen. Ik hoop dat iedereen er zich ten volle geamuseerd heeft. Zelf 

kon ik tot mijn spijt niet aanwezig zijn wegens familiale verplichtingen.

We kijken vanaf nu al hoopvol uit naar de start van het volgende 

ijsberenseizoen. Ik zie jullie waarschijnlijk allemaal weer rond de derde 

week van september bij het begin  van het seizoen 2014-2015. 

Geniet dan ook maar van de komende zomer en denk met weemoed 

aan de voorbije plezante en frisse winter.

François
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Iedereen weet dat Paten de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen kandidaat was op 

een lijst en uit die tijd stamt dit verhaal. Er hingen verschillende foto’s van kandidaten 

omhoog in het toilet van zijn snooker zaak om de neutraliteit te behouden. En soms 

kan het al eens gebeuren dat er creatief met de foto’s wordt omgesprongen en nog wat 

retouches worden uitgevoerd, noem het maar een soort fotoshop. En Patjen zei als er 

iemand op mijn foto kleurt het niet zijn beste dag ging zijn tot de dag voor de verkiezin-

gen, waarschijnlijk een beetje slecht geschoren en daar stond Patjen met een snor op de 

foto, hier zie je het resultaat.

Een vergeten verhaal.



Ochsengarten Oetztal februari 2014. 

Ochsengarten zijn gelegen op 1500m en 

heeft 4 maanden per jaar geen zon. Een 

heel koude plaats dus. Het rivierwater 

komt van boven 2000m en is zelfs in de 

zomer koud. Deze week is een vervolg op 

de stage in Polen van november 2013. In 

Polen werd de Schnieska beklommen in 

shorts, nu de 2300m hoge Brunnenkopf. 

Dagelijks begon de training met om 8 u 

een 30 tal minuten sneeuwyoga. Dan een 

warme douche gevolgd door een ontbijt 

van 3 stukken fruit. Dan op naar de 

skipiste tot 14 u. Daarna vervolg koude 

training met 30 minuten blootvoets en met 

enkel short door de bossen. Eenmaal terug 

volgde een sauna van 96 C° gedurende 45 

min tot 1h. Door extreme koude training 

wordt met ook sterker in de hitte wat van 

pas komt in ons wisselend klimaatje. Als 

laatste van de dag volgde 10 minuten in de 

rivier en alweer 1h sauna. Het avondmaal 

bestond slechts uit pitten en groenten. De 

theorie dat een ijsbeer veel vet moet eten 

valt hierdoor in het water. De ijsman Wim 

Hof eet slechts 1 maal per dag en dat is 

het avondmaal en hij is tevens vegetariër. 

De voorlaatste dag werd de Brunnenkopf 

beklommen met tourski’s en in enkel korte 

broek in 1 u tijd. Deze snelle tijd is te wijten 

aan de verhoogde zuurstof in de aderen 

door de Wim Hof ademtechniek. Na zo een 

week Polen of Ochsengarten voelt mijn 

ton in de tuin aan als 15 C°.
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Peter Kets op stage in Polen.
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De laatste wedstrijd in het seizoen is steeds 

de wedstrijd van Hoei of ook de 

koninginnenwedstrijd genoemd. Dan wordt 

de Maas overgezwommen en als je weet 

dat de start en de aankomst pas in de 

ochtend worden bepaald, dan kan je je wel 

voorstellen dat het soms een heuse 

karwij is om de Maas te trotseren. Ik en 

Sem hebben er dit weekend weer een 

weekend van gemaakt en het voordeel is 

dat je dan al mag proeven van de Maas op 

zaterdagnamiddag en zelf Thierry was 

zaterdag aanwezig, maar is nadien naar 

huis gereden hij wist niet of hij zijn 

kookpotten had afgezet. Ik en Sem 

hebben ons dan maar opgeofferd om 

verder te verbroederen met de mensen van 

Theux en Hoei in de plaatselijke 

cafetaria van het zwembad en we moesten 

niet op een uurtje kijken en ons hotel was 

ook al in orde, we hadden dus verder geen 

zorgen. Het was zalig de rest van de 

zaterdagavond en zondag kwam de rest 

van de versterking aanwezig met 

Thierry, die nog steeds zijn huis had, 

Steven, Yorick en Patjen met veel te kleine 

ogen. Daarmee was onze 

vertegenwoordiging compleet. Thierry 

zwom een wedstrijd, de volledige 

overtocht van de Maas en de andere deden 

de demonstratie ½ overtocht van de Maas. 

Dan vertrek je vanuit een bootje 

halverwege de Maas en er zijn voldoende 

duikers en redders aanwezig dus de 

veiligheid werd volledig gegarandeerd. Het 

werd een dolle boel daar in Hoei en 

trouwens het is ook de laatste wedstrijd dat 

we de andere ijsberen nog eens terug zien 

in het huidige seizoen. Nadien werd er nog 

heel wat afgelachen tussen de clubs van 

Dendermonde, Hoei, Swem en Theux. Een 

lekkere spaghetti sloot de zondag af en de 

prijsuitreiking met fluitende boxen was het 

einde van het wedstrijdseizoen. 

Ondertussen werden er onder de 

secretarissen nog verschillende zaken 

uitgewisseld voor het nieuwe seizoen en 

weg waren we richting Oost-Vlaanderen 

waar iedereen moe maar voldaan 

arriveerden. Juist heeft Thierry nog een 

Patje gedaan in de auto.

Wedstrijd in Hoei.
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Wedstrijd in Hoei sfeerbeelden.
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Op zonnige zaterdagen kan je geen ijsberenactiviteiten meer organiseren, zeggen velen.

Wel, onze François heeft dit jaar nogmaals het tegendeel bewezen, want wanneer het 

eigenlijk te warm is om te zwemmen, maakt hij er maar een wandeling van.

En zo komt het dat we met een grote groep stappers aan De watermolen in Hamme 

stonden voor een fikse tocht. Natuurlijk werd er ook af en toe gestopt, en onze François 

maakte van die gelegenheid gebruik om zijn kennis van de natuur en de streek met ons 

te delen. Verder had hij ook enkele wist-je-datjes zoals waarom rood de kleur van de 

liefde is, waar de hanen op onze kerktorens vandaan komen en welke de gevaarlijkste 

bomen zijn (slagbomen, blijkbaar)

Dat alles werd doorgespoeld met enkele lekkere jenevers, iets wat normaal enkel na 

het zwemmen gebeurt, maar tijdens het wandelen mag natuurlijk altijd iets meer. Na de 

tocht zijn we nog gaan ijsberen, maar met deze temperaturen zou ik eerder over zwem-

men spreken

De mannen van Deurne waren zelfs al over hun big jump aan het dromen, maar wat kan 

je anders verwachten als je op een locatie als de oude Durme in het water mag!

En afsluiten deden we naar goede gewoonte met een portie ribbetjes in de bierhoeve, 

waar Peter zijn talenten als wijnverkoper nog eens heeft bovengehaald.

Steven

Wandelen en ijsberen maart 2014.



Je kan het zo gek niet bedenken maar bij 

de Dendermondse IJsberen is toch alles 

mogelijk. Je loop tegen het einde van het 

seizoen aan, nog zo een goeie twee wek-

en te gaan en ineens komt er zich iemand 

aanmelden om eens te proberen voor te 

ijsberen. Het was geen probleem de nodige 

papieren werden ingevuld en Nathan 

maakte zo op die manier toch nog kennis 

met het koude water uit onze vijver. Toch 

een paar keer vermelden dat het einde van 

het huidige seizoen in zicht was. Waarschi-

jnlijk gaan we deze jonge man nog in het 

komende seizoen terug zien bij onze club. 

En je kent het motto van DYB “hoe meer 

zielen, hoe meer vreugde”.
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Nog een try out op het einde van het seizoen.
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Uiteindelijk na 6 hectische maanden 

belanden we dan op het einde van het 

seizoen. Dat wordt al 41 jaar gedaan met 

een traditionele doop van de nieuwe 

ijsberen. Het was fijn om al onze 

nieuwe leden te ontdekken, juist Glenn was 

afwezig maar had te maken met de 

thuiswacht van zijn dochter. Zelf onze 

kleine Robby zat eerst de doop wel zitten, 

maar nadien toch minder en onze 

andere kleine spruit Thor was ook van 

de partij om zich te laten dopen door de 

proost. De proost moest wel op voorhand 

beloven voorzichtig te zijn en niet te hard 

te duwen. Dat is trouwens de eerste 

uitzondering dat de leden in het water mag 

geduwd worden tijdens een seizoen en we 

zijn altijd voorzichtig uiteraard. De peter 

had zich laten verontschuldigen wegens de 

verjaardag van zijn kleindochter en werd 

vervangen door François, die deze taak 

op zich wou nemen. Ook de meter was 

iets later wegens familiale verplichtingen. 

Maar de doop was weer een spektakel op 

zich. En het lokte heel wat toeschouwers 

op de parking die bleven kijken en vooral 

hoe onze jonge ijsberen te water werden 

gelaten. Amber begint meer en meer de 

taak van interim fotograaf van de club te 

worden en ze doet dit heel goed. Yorick 

kon het niet nalaten om de nieuwe ijsberen 

te voorzien van een portie bloem en kreeg 

al 3 keer een opmerking van de proost om 

op te letten, maar Yorick wou niet 

luisteren en onder het motto wie niet 

horen wil moet maar voelen, ging Yorick 

met zijn emmertje het water in en was 

daarbij één van zijn slippers ging daarbij 

verloren op de bodem van de vijver. Steven 

wou als voorzitter ook zijn duit in het zakje 

doen en goot met een half emmertje water 

naar de proost die spontaan een stap 

achteruit deed en onze voorzitter alles op 

hem kreeg en dit was een beetje nefast 

voor zijn GSM, maar uit eindelijk is alles 

goed gekomen. Het was weer een dolle 

boel en aangezien we nog even moesten 

wachten op onze feestzaal, gingen we 

even op bezoek bij een sponsor café De 

Akademie met alle ijsberen en we hebben 

ons weer moeten haasten om tijdig te zijn 

in de feestzaal en dat terwijl we toch in 

Dendermonde zaten.

Doop nieuwe ijsberen van het seizoen 2013-2014.
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Aangezien de gebruikelijke feestzaal in Zele bezet was, was het uitkijken naar een andere 

feestzaal en die werd ook gevonden bij een andere sponsor namelijk cafetaria 

Olympos bij Tania en de afwezigen hadden meer dan ongelijk. Je ziet maar als je een 

bestuur hebt dat graag drinkt en eet is er nooit een probleem. Ondertussen waren we al 

half acht geworden tijd voor het aperitief en toastjes en eerst werd gevreesd dat er iets 

te veel cava ging zijn maar alles is uit geraakt, zo zie je maar. Dan kwam de heerlijke 

maaltijd geserveerd door ons Tania en team Olympos en het heeft iedereen enorm 

gesmaakt. Er was zelfs een weddenschap tussen Peter en Patjen, want voor het eerst 

kon je kiezen tussen hoofdgerecht stoofvlees of Vol en vent en Peter heeft gewonnen. 

Wat Steven niet wist er was hem weer iemand vergeten inschrijven, maar dit werd snel 

recht gezet zonder het mede weten van Steven. Daarna was het de beurt aan het kl-

assement van de regelmatigste ijsbeer van het afgelopen seizoen en de verdere uitleg 

vind je in een volgend artikel in dit club magazine. Ik kan wel al vertellen dat Yorick terug 

gewonnen heeft en Sem de tweede plaats bekleedde. Op het beloofde rondje zitten we 

nog steeds te wachten. Direct na het klassement werd al gauw de beruchte presentatie 

getoond en de meeste leden zitten steeds met spanning te wachten, want niet elke ge-

nomen foto staat op onze website, dat hebben de onze jonge heren die aanwezig waren 

tijdens het weekend in Theux en ze hadden zich er blijkbaar niet aan verwacht. Een 

nieuwe rubriek dit jaar was “terug in de tijd” waarbij An niet echt kon lachen en geen 

bepaalde troetelnamen uitsprak, maar iedereen vond het echt leuk. En An was niet 

alleen, ook Patjen deelde in de brokken. Bij de laatste beelden was iedereen opgelucht 

en kwam het dessert die overheerlijk was. Ondertussen waren er nog een deel 

zwemmers bij gekomen van het waterpolo en zat de kantine gezellig vol. Er werd ook 

een attentie aan de aanwezigen overhandigd, namelijk ons nieuw gadget uit de DYB 

shop, het zakdrankflesje. De avond werd gezellig afgesloten en iedereen is tevreden 

naar huis gegaan. Waarschijnlijk hebben we er misschien nog een nieuw lid bij volgend 

seizoen, dankzij ons Amber en de dame in kwestie heeft al meegedaan met onze 

initiatie. 

Eindfeest van het seizoen 2013-2014.



Naar jaarlijkse gewoonte maken we dan nu het klassement voor de regelmatigste ijs-

beer bekend en zijn we eindelijk verlost van de streepjes die we gekregen hebben of niet 

gekregen hebben tijdens de trainingen en uitstappen. Je weet per training krijg je 1 punt, 

kom je dinsdag, donderdag en zaterdag, dan krijg je er 2 extrapunten bij, dat maakt een 

totaal van 5 punten dat je per week kan verdienen. Op de uitwedstrijden en uitstappen in 

het algemeen, goedgekeurd door de club krijg je voor 1 activiteit 20 punten en als je zo 

wat punten verzameld kan het totaal flink oplopen.

Ik dacht dat het spannender ging zijn dit seizoen, maar dit jaar bleef het zo’n beetje uit, 

met uitzondering van sommige plaatsen die kort elkaar opvolgen. Maar uitzonderingen 

heb je altijd en overal. Ik stel voor dat wie nu van wal steken met het klassement.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2013-2014.

We beginnen met nummer 26. Vorig jaar had ze nog plechtig op 

televisie (Karrewiet) beloofd dat ze meer ging komen trainen 

tijdens het ijsberenseizoen, maar we hebben ze spijtig genoeg 

niet veel mogen begroeten op de steiger. 

Met 3 punten Melanie Bruyninckx.

Op 25 staat een ijsbeer dat we niet veel gezien hebben dit 

seizoen en zit regelmatig in het buitenland om koudwatertrainin-

gen te doen. Hij heeft zelf ons clubblaadje gehaald met zijn 

trainingen thuis in een ton met ijsblokjes en heeft een 

programma ontwikkeld om de mensen te trainen voor te 

vertoeven in koud water. Hij is tevens onze redder in de club. 

Met 6 punten Peter Kets.

Op 24 vinden we één van onze jongste telgen in de club. Af en 

toe komt hij opduiken en zijn aanwezigheid gaat nooit 

ongemerkt voorbij op de steiger. Ook met de initiatie was hij 

aanwezig en stal vele meisjesharten toen hij in het water ging. 

Met 12 punten Robby Baeyens.
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Op 23 staat onze andere jonge telg van de club en ondertus-

sen is bijna de helft van zijn familie aangesloten bij de Dender-

mondse IJsberen. Hij aarzelt steeds om van het trapje in het 

water te gaan, maar eens in het water is hij aan het genieten. 

Tegenwoordig zien we hem vaker in een wetsuit op de steiger 

dan in zijn oorspronkelijke zwembroek maar aangezien zijn 

jeugdige leeftijd is het hem vergeven. 

Met 16 punten Thor Vergucht.

Op 22 staat de mama die al allerhande bijnamen gekregen heeft 

in de club, de ene klink al wat mooier dan de andere. Als ze in 

het water gaat, blijven het toch altijd mooie momenten en haar 

3 bandieten van jongens zitten ook in de club. Ze maakt alleszins 

de lekkerste soep sinds jaren tijdens de wedstrijd en dat hebben 

de duikers van de brandweer bevestigd en dit jaar was de soep 

ook opnieuw uitmuntend op de wedstrijd, 

An De Clercq sprokelde 23 punten samen dit seizoen.

Op 21 staat de teruggekeerde verloren zoon van onze club en 

zijn bijnaam van kiekeborstje heeft hij nog steeds kunnen be-

houden. Hij heeft het ook weer bijzonder goed gedaan tijdens 

onze wedstrijd en we hopen dat hij in de toekomst wat meer 

wedstrijden zal zwemmen, wat hij bijzonder goed doet. Maar het 

blijft een grappige verschijning in de club en op de steiger geloof 

me. Met 38 punten Arian Maes.

Ondertussen gaan we de tot 20 binnen.
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Op 20 vinden we ook een nieuwkomer van dit seizoen en er was 

heel wat commotie toen ze haar lidkaart kreeg omtrent haar 

naam. Dit werd dan recht gezet, aangezien de overmacht van de 

familie te groot is in de club. 39 punten behaalde ze dit seizoen 

en bleef soms weken afwezig tijdens de trainingen op de steiger. 

Maxine met een n Vergucht.

En op 19 vinden we natuurlijk ook nog de zus terug van alle Ver-

guchten. Ze was als eerste bij de club aangesloten en bracht dan 

zus- en broerlief mee om mee te gaan ijsberen. Ze kan het wel 

iemand aandoen om haar zin te krijgen en ze staat nog steeds 

niet graag op de foto, met 49 punten Céline Vergucht.

Op 18 staat een jongen die dit seizoen redelijk wat tegenslag 

heeft gehad,  hij is een paar keer geopereerd geweest en 

daardoor bleef hij soms lange tijd afwezig. De grappigste 

uitspraak is, steeds als hij in het koude water zit zijn eigen steeds 

de vraag stelt waarom hij toch blijft ijsberen. Zijn haar is 

ondertussen flink gegroeid en wordt zo heus een flinke jonge 

man. Met 70 punten Cian Toillitt.

Ondertussen zijn we aan nummer 17 aanbeland. Hij had 

nochtans beloofd dat hij dit seizoen meer wedstrijden ging 

zwemmen, maar we hebben hem enkel gezien op onze eigen 

wedstrijd en hij heeft het bijzonder goed gedaan, zodanig zelf 

dat iedereen er van geschrokken was. Onder het motto ik ben ik 

en jij ben jij maar jij bent niet ik en jij bent niet jij, met 71 punten 

Ronald Cool.
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Op 16 staat ons krekeltje. Als hij in het water gaat tijdens het 

ijsberen, roepen de jeugdige leden hem spontaan toe … allee zeg 

het zeg het … en dan komt het spontaan ik kom klaar. Iedereen 

giert het steeds uit. Hij komt steeds als een warme ijsbeer uit de 

inkomhal van Olympos. 96 punten heeft Erwin Nicque 

gesprokkeld. 

Op 15 staat een lid dat je spontaan zou zeggen dit is een rus-

tige persoon en als je hem ziet op de steiger denk je steeds de 

rustigheid zelve. Maar in hart en nieren is hij een metal fan en dat 

is nu niet bepaald de rustigste muziek die je maar kan 

voorstellen. Zijn dochter is ook lid en had onlangs zelf een nieuw 

lid bij zich, die waarschijnlijk volgend seizoen zal aansluiten als 

het lukt in zijn tijdsschema. Ons rustig lid met 100 punten op de 

kop … Peter Bruyninckx.

Op 14 vinden we ook nog een nieuw lid van dit seizoen. Eerst 

werd de zus lid, maar al gauw stuurde hij ook een mail naar mij 

of hij ook lid mocht worden en waarom niet … onder het motto, 

hoe meer zielen hoe meer vreugde … en heeft hij zich ook 

aangesloten bij onze club en hij amuseert hem tijdens onze 

trainingen en hij brengt zeker de vrolijke noot in de club. 111 

punten heeft Lars Bastiaenssen verzameld dit seizoen.

Op 13 vinden we nog een nieuwelinge van dit seizoen, ze had 

kennis gemaakt en begon dan maar te mailen naar ons. De 

eerste kennismaking met het koude water verliep niet echt vlot 

maar uiteindelijk is toch alles goed gekomen en ze heeft onder-

tussen ook al een wedstrijd meegezwommen en zich flink 

verweerd. Met 112 punten Silke Bastiaenssen.
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Op 12 staat iemand die zich voornamelijk zou moeten bezig-

houden met de jeugd en als hij aanwezig is doet hij dat ook als 

hij het niet vergeet. Soms overdrijft hij wel een beetje maar dat 

zal zijn jeugdig karakter zijn. Bijna de hele familie is ook lid van de 

club en dat zullen we geweten hebben. 

Met 115 punten Joey Veldeman.

Op 11 staat onze beste vrouwelijke nieuwkomer. Ze is soms 

nog wel een beetje verlegen, maar soms kan ze raar uit de hoek 

komen. Vorig seizoen was ze nog een try out en kwam enkel 

eens proberen voor een spreekbeurt op school over het ijsberen 

en dit seizoen werd ze effectief lid. Ze is trouwens ook één van 

ons liefste leden, met 144 punten Jolien Raes.

We duiken de top 10 binnen.

Op 10 vinden we een jongen die enkel kwam ijsberen en die 

na enkele seizoenen ook direct in het bestuur werd geb-

ombardeerd. Hij combineert het ijsberen met een drukke job 

die hij ook nog uitoefent in ploeg verband. De weekends met de 

club zijn hem ook al bevallen en als hij kan zal hij zeker meegaan 

op een weekendje met de club en nog een geheimpje van onze 

nummer 10, hij durft al eens blijven hangen op café … 

Met 145 punten, Steven Van Herck.

Op de 9de plaats vinden we iemand die graag in de natuur 

vertoeft en veel in de natuur wandelt. Hij heeft ook politieke 

ambitie en zetelt in de gemeenteraad van zijn gemeente, juist hij 

wordt iets ouder en is ook al wat moeilijker te been. 

Waarschijnlijk één van de reden waarom we hem dit seizoen 

weinig gezien hebben. Met 147 punten François Van den Broeck.
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Op 8 staat de uitvinder van de club. Maar zijn uitvindingen zijn 

nogal kostelijk en best niet aan te raden. Zo heeft hij een poosje 

geleden een drive in  geld automaat uitgevonden, dat is gewoon 

met je wagen de bank binnen rijden, juist een klein detail, de 

bank was nog niet volledig aangepast. Vorig seizoen was hij nog 

de redder van de schoenen en had plechtig beloofd dit jaar de 

trofee te behalen maar zijn werk in de horeca heeft er ook wat 

anders over beslist. Met 162 punten Jelle Raes.

Op 7 vinden ze de beste ijsbeer aller tijde en er wordt zelfs 

gefluisterd dat je zonder hem niet veel bent. Hij kan veel ver-

wezenlijken en heeft in het verleden ook al veel gedaan voor de 

club. Affiches ontwerpen is één van zijn bezigheden en zo 

hebben alle activiteiten van de club een eigen affiche. Alle jaren 

staat hij in de top 5 maar dit seizoen heeft hij de top 5 niet 

behaald, met 185 punten, Peter Van Doorsselaer.

Op 6 vinden we een ijsbeer die heel graag kwam zwemmen, 

want tegenwoordig komt hij enkel nog plonsen, alhoewel hij 

toch stevig durft binnen trainen en baantjes zwemmen. Gaat hij 

volgend seizoen terug voor de wedstrijden? Alle jaren zegt dat 

hij dit seizoen de trofee zal halen, maar hij heeft hem weer laten 

afsnoepen dit seizoen en dat werkt wel op zijn puberale zenuw-

en. Met 186 punten onze topverkoper van de wijn 

Jamie Veldeman.

We duiken in de top 5 en dus wordt het spannend.
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Op 5 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 in Zele die soms tot een kot in de nacht open 

is en na amper een paar uur slaap kan het dus moeilijk worden. 

Soms gaat hij gezwind in het water en soms ook niet, het is 

waarschijnlijk te zien hoe zijn muts staat of moeten we zeggen 

zijn paardenstaart. Met 187 punten Patrick De Meyer.

Op 4 staat onze nieuwe mannelijke ijsbeer te pronken met 188 

punten. Had hij alle wedstrijden mee geweest, was hij zeker op 

nummer 1 gekomen, maar het heeft niet mogen zijn en een 

ziekte heeft hem ook nog de laatste week gekweld zodanig dat 

hij niet kon komen ijsberen, maar ik heb vernomen dat hij dit 

heel graag doet en misschien zal blijven doen. Tomas Roels.

Zo zijn we aanbeland bij nummer 3 en dan kan alles een beetje 

in vertraging verlopen, vooral als het ideaal ijsberenweer wordt, 

slaat alles tilt bij zijn firma. Maar daar hebben ze dit seizoen bijna 

geen last van gehad. Dit seizoen bleef hij soms lange periodes 

afwezig en sommige wedstrijden heeft hij ook niet mee gedaan 

omwille van zijn werk, met 218 punten Thierry Smulders.

Nu wordt het wel heel spannend er zijn nog twee ijsberen over.



Net voor de carnavalsduik kregen we een vraag van Top radio tros FM om een interview 

te geven op de radio over onze komende carnavalsduik en we hebben dat ook gedaan, 

zelfs volgens sommige luisteraars heel goed zelfs. Waarschijnlijk binnenkort samen een 

programma op de één of andere lokale radio.
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De voorzitter en secretaris op Top radio.

Op de 2de plaats vinden we onze sterwedstrijd zwemmer die het 

steeds moet opnemen tegen een leeftijdsgenoot van Brugge. 

Ondertussen zijn beide zwemmers ook al vrienden geworden 

heb ik vernomen wat ze komen elkaar steeds tegen op elke 

wedstrijd in het seizoen. Sinds dit seizoen heeft hij er ook nog 

een nieuwe papa bij en dat is gekomen door verschillende 

partijen op verschillende locaties. Ook het weekend in Huy is 

hem bevallen dat hij spontaan zei dat hij nog op weekends met 

de club zal meegaan. Met 242 punten Sem Viroux.

Voor het tweede jaar staat hij op de eerste plaats te pronken als 

regelmatigste ijsbeer. Yorick is bijna nooit afwezig geweest en 

waarschijnlijk heeft zijn taak als materiaal meester er iets mee te 

maken. Hij drijft het zover dat hij zelf met zijn wagen de grachten 

ging uitkuisen, wat wel eens waar slecht is voor de auto of had 

dit te maken met zijn bijnaam van rundskop. 313 punten heeft 

Yorick De Plecker verzameld en volgt daarmee zichzelf op als 

regelmatigste ijsbeer van het seizoen 2013-2014.



Uiteindelijk waren we dan aan de lang ver-

wachte carnavalsduik aangekomen die 

doorgaat in Hamme. Sinds dit jaar zaten 

we ook op een nieuwe locatie omdat we 

voor de locatie aan de Oude Durme te 

veel centen moesten betalen omdat we 

geen club van Hamme waren en daarmee 

zijn we uitgeweken naar de taverne In Den 

Bunt. Het was waren weer een beetje ze-

nuwen want het was de eerste keer op die 

locatie en gingen de bezoekers de nieu-

we locatie wel vinden. Alles werd mooi op 

voorhand aangekondigd. De dag van de 

activiteit werd van zaterdag naar zondag 

veranderd omdat het voor de meeste 

moeilijk was op een zaterdag en dan komt 

de dag. Alles werd in gereedheid gebracht 

(met de hulp van Koen en Thomas), tent-

en werden opgesteld die moesten dienen 

als kleedkamer, de uitbater kwam af en 

toe eens kijken en zag dat het in orde ging 

komen en dan was het wachten op de 

bezoekers. De eerste bezoekers waren de 

ijsberen van Boom en dan kwamen onze 

beren toe en ook nog een delegatie van 

de scout. Bijna iedereen was verkleed en 

konden we zo kennis maken met de familie 

flodder, er waren ook voetbalsupporters, 

Jack Sparrow een Coole ijsbeer ed. Het 

was ook bang afwachten met het weer 

aangezien het die zondag wissel vallend 

was maar gelukkig hadden we een uurtje 

de zon geboekt. Maar in laatste instan-

tie werd de geluidsinstallatie opgezet om 

geen regenschade te hebben. En Honoré 

dj van dienst nam al snel zijn plaats in ach-

ter het mengpaneel. François was van hier 

naar daar aan het lopen en de scouts war-

en een rondje gaan lopen als opwarming. 

Ik was entertainer van dienst en de op-

warming dreigde op een bepaald moment 

in het water te vallen. Toch werd de aange-

kondigde polonaise op het affiche wel 

uitgevoerd en nog wel op de tonen “het is 

weer tijd voor de polonaise” van Christoff 

en zo gingen alle aanwezigen in één lange 

sliert naar de plaats waar de duik plaats 

vond en dan de traditionele groepsfoto 

voor de pers in het water en de scouts ging 

met grote zwier in het water en het werd 

echt een dolle boel in het water, onder-

tussen werd er nog meegezongen van dat 

het tijd is voor de polonaise en wat geen 

enkel warm up entertainer kan voorstellen, 

onze zwemmers begonnen spontaan een 

polonaise in het water uit te voeren en de 

leden van de pers en andere aanwezige 

fotografen namen foto’s aan de lopende 

band. 
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Onze 3de carnavalsduik in Hamme.



En onze jongste telg Robby was op een 

gegeven moment de kop van de po-

lonaise onder het waakzame oog van 

Thomas. Dan werd het echt een massa in 

het water en iedereen bleef er een ruime 

tijd in en Koen kwam voor de eerste keer 

meezwemmen en hij sprong ook pardoes 

in het water, maar zijn gezicht was price-

less. Dat kan je geen twee keer nadoen. 

Wie niet snel in het water ging volgens 

Jelle werd al snel nat gespat, vraag het 

maar aan Jolien. Iedereen heeft genoten 

van de duik en dat was duidelijk zichtbaar. 

Na de duik kon er genoten worden van een 

lekkere jenever, Koninck of karmeliet en 

zelfs een frisdrank en de ondervoorzitter 

Steven werd de verantwoordelijke van de 

verloren en achtergebleven voorwerpen. 

Iedereen was het er over eens de nieuwe 

locatie was een schot in de roos en alles 

ging er heel leuk aan toe, er zal zeker nog 

een vierde carnavalsduik komen.
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Onze 3de carnavalsduik in Hamme.



Een heel seizoen hebben we er op gewacht, maar eindelijk is het er gekomen. Het hek-

ken aan de steiger om onze steiger een beetje te beschermen. François, Yorrick en Thi-

erry hebben zich over de plaatsing ontfermd en het geeft toch een beetje een goed 

gevoeldat onze steiger nu toch een beetje afgesloten is. Met dank aan deze heren voor 

de geleverde inspanning.

Hekken aan de steiger.
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Het was bang afwachten naar de 

weerverwachtingen voor onze Paasduik, 

want ze hadden niet veel goeds beloofd en 

dat terwijl het de voorbije weken warm en 

zonnig weer was. Uiteindelijk werd het dan 

Pasen en dat wil veel zeggen, de laatste 

activiteit van ons seizoen, nog eens samen 

komen met ijsberen uit andere clubs en 

natuurlijk onze traditionele Paasduik. De 

toeristische dienst van de gemeente 

Berlare had weer gezorgd dat alles in orde 

was en dat we ons konden omkleden en 

douchen na de duik in de festivariahal. 

Honoré gaf ondertussen aan het donk-

meer weer het beste van zichzelf en op zijn 

Honorés. De leden van DYB waren massaal 

afgekomen naar de Paasduik en stonden al 

reeds vanaf een uur of twee ongeduldig te 

wachten op hun duik die ze nog eens 

konden plaatsen. Ook waren enkele toe-

komstige leden komen opdagen op de 

afspraak. Ondertussen verzamelden er 

steeds meer mensen aan het donkmeer en 

kwam ook de meter op appèl en had naar 

gewoonte weer niet veel tijd. Ondertussen 

kwamen de donkwachter en schepen Kris 

Malfliet aan de bootjes toe voor toezicht 

te houden terwijl onze zwemmers in het 

water zaten. In het totaal kwamen er 33 

zwemmers op de afspraak en gingen nu 

zich toch al snel gaan omkleden, juist één 

probleem, de kleedkmamer was namelijk 

nog niet open, maar al snel werd er een 

oplossing gevonden. Dan kwamen de 

deelnemers aan de Paasduik als grote ster-

ren in het busje toe aan het water dat de 

hele dag heen en weer reed op de donk-

laan. Jamie had voor de gelegeheid een 

hoed op gezet en kwam echt in Hollywood 

stijl aan. Dan verzamelen op de steiger en 

snel nog een groepsfoto nemen en ook 

de pers was aanwezig. Op de vraag om 

allemaal te samen in het water te springen 

werd geen gevolg gegeven. Juist Amber 

Van Dessel, Jolien Raes en een vriendin van 

Amber sprongen te samen in het water en 

haalden toch de pers. Het werd een dolle 

bedoening in het water en water had een 

temperatuur van 13°, toch al iets te warm 

voor een ijsberenduik, dus besloten de 

ijsberen om toch even om rond de fontein 

te zwemmen. Veel toeschouwers stonden 

vol ongeloof te kijken en de ijsberen waren 

weer echt aan het genieten van het water. 

Zelfs de nieuwelingen waren niet uit het 

water te krijgen. Ondertussen was het weer 

aan het veranderen en zou je gedacht 

hebben dat het toch nog ging regenen, 

maar het regen weer bleef uit.
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28ste Paasduik.



De duik liep al snel uit tot een half uur en 

iedereen bleef maar genieten en dan de 

wel verdiende douche in de festivariahal 

en daarna tijd voor de afterparty bij Nicole 

in Cheers, waar het trouwens de laatste 

werkdag was van Nicole en er was ook een 

afscheid gepland. Patjen had voor 

boterhammen gezorgd voor de 

deelnemers en Lars kon het niet laten de 

secretaris ook nog even te pesten. Toch 

had hij hem ook geammusseerd tijdens de 

duik. Ook onze jongste ijsbeer was van de 

partij en had zich nadien ook nog reuze bij 

zijn meter Nicole. Er werd gezongen, na 

gepraat, gedanst, gegeten en vooral veel 

gedronken. Alle dranken waren namelijk 

aan een voordeel tarief en de bestellingen 

gingen vlot over de toonbank. 

Ondertussen hadden we ook een miss 

ijsberen babe in ons midden en zal Koen 

zich nog lang beklagen dat hij zijn hemd 

met drukknoppen aangedaan heeft, het 

stond steeds open. De jeugd vertrok met 

de fiets vermoedelijk richting huis en de 

ouderlingen bleven toch nog wat hangen, 

maar gingen daarna ook richting h

uiswaarts. De duik werd afgesloten met 

een positieve gedachte en vooral dat we 

volgend jaar aan toe zijn aan ons 29ste 

editie. Iedereen was het er overeens het 

was weer een geslaagde activiteit van onze 

club.
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28ste Paasduik. Sfeerbeelden

Badmuts Latex

1,30 €



28ste Paasduik. Sfeerbeelden
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Training DYB 30,00 €

Zakdrankflesje 5,00 €

Badmuts Siliconen 

7,50 €

Badmuts Latex

1,30 €
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Nieuwe flyer om leden te werven.



Opening seizoen 2014-2015.
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Alweer een editie volgeschreven met name het 41ste exemplaar. Het blijft zo een hebbe-

ding waar iedereen steeds weer naar uitkijkt en toch dan weer stiekem hoopt dat er over 

hun niks in het dybke verschenen is. Er is alweer een hectisch maar geslaagd seizoen af-

gesloten en dan volgen traditie getrouw overal de algemene vergaderingen van de fed-

eratie en natuurlijk het stad Dendermonde. Allé hier ga ik sluiten en ik zou zeggen tot de 

editie 42. Ik hoop jullie allemaal terug te zien in het nieuwe ijsberenseizoen 2014-2015 

en wie het graag horen wil, nog veel ijsberengenot. Ik hoop ook terug nieuwe leden te 

mogen begroeten in het nieuwe seizoen, maar dat zien we dan wel.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.

… Silke niet blij was met haar verhaal in het vorige dybke …

… Peter ijsbeert onder een luid applaus van de leden …

… DYB een toffe club is …

… Jelle in zijn zoen periode is …

… Peter zijn zwembroek heeft terug gevonden …

… DYB soms op een plonsclub lijkt in plaats van een zwemclub …

… Silke mooi promotie voert voor DYB …

… Jolien zo graag geïnterviewd wil worden …

… De streepjes extra motiveert …

… Erwin blijft roepen in het water …

… Het gevaarlijk is om met bloem op de steiger te lopen …

… Sem soms met wijn durft verschijnen op de steiger …

… Erwin niet vies is van vogelpoep op de steiger …

… Amber dolgraag wou meedoen aan een Miss Wet T-shirt verkiezing …

… Een Paasduik slecht is voor de maag van Patjen …

… Thomas ondervonden heeft dat duiken kan pijnlijk zijn voor de vingers …

… Koen de volgende keer een ander hemd zal aan hebben als hij nog eens op stap gaat 

    met de ijsberen …
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Slotwoord

… Wist je dat …



Naam: Bastianssen

Voornaam: Silke

Roepnaam: Papschool, Sil

Geboortedatum:  15-02-2002

Woonplaats:  Appels

Hobby’s:  Trampoline springen en ijsberen

Lievelingseten:  Rode kool met pensen en puree

Haarkleur:  Blond Bruin

Kleurogen:  Blauw

Lengte: 1m61

Schoenmaat: 40

Geslacht:  Vrouw

Lievelingsdier:  Hond, kat, muis, konijn, cavia, vissen, kippen, …

Geluksgetal: 3

Lievelingskleur: Licht groen  

Mooiste land:  Australië

Ik ben een beetje verliefd op......:  Dean De Cock

Ergste nachtmerrie:  Dat ik uit een attractie val op een alien

Mijn dagelijkse soap:  Familie

Leukste geschenk:  Dat ik van mama en papa de hamster mocht kopen van Laïla

Lijfspreuk:  Dat heb ik niet

Ik ben jaloers op:  Harry, Zayn, Liam en Louis van One Direction omdat ze mogen 

                                samenwerken met Niall Horan

Mijn idool is:  One Direction

Favoriete groep:  One Direction

Lievelingsdrank:  Cola zero

Beste film:  Froozen

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Alles was gewoon super

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? Iedereen is leuk.

  

En de volgende is: Maxine Vergucht
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Kettingbotsing met:  Silke Bastiaenssen
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