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Voorwoord.

Onder het motto, ‘t is weer voorbij die mooie zomer, maar echt de 

zuidersesfeer en temperaturen hebben we bijna niet gekregen in de 

zomermaanden. Ondertussen kwam september dichterbij en begon-

nen zich sommige ijsberen zich de vraag te stellen wanneer het ijsber-

en nu terug begon. Sommige waren opgelucht en andere slaakten een 

zucht … nog zolang kreeg ik dan als antwoord. Sommige hebben de 

club de rug toegekeerd en ook het bestuur, dus staat ons nu de uit-

daging om een gepaste vervanger of vervangster te vinden. Dat bete-

kent ook dat er sommige documenten moeten aangepast worden. 

We hebben weer nieuwe gezichten mogen begroeten op onze stei-

ger, wat steeds fijn is. Het is een teken dat we blijven voortbestaan 

met onze club. Ondertussen hebben onze materiaal meesters nog 

wat aanpassingen uitgevoerd aan ons hekken aan de steiger om geen 

ongewenste bezoekers over de vloer te krijgen. We gaan dus weer zes 

hectische ijsberenmaanden te gemoed en hopen dat we dit seizoen 

ook tot een goed einde brengen en vooral dat we veel leden mogen 

begroeten op onze activiteiten en wedstrijden van andere clubs. Er zijn 

weer verschillende leden die sommige uitlaatingen gedaan hebben en 

die vindt u natuurlijk terug in ons clubblad met ook nog meer uitleg 

over de werking van de club.

Aarzel trouwens niet om ons te overstelpen met nieuwtjes, foto’s en 

Ijsbeer- relevante-informatie die volgens jullie een plaatsje verdient op 

de website of in dit boekje.

Regards

Peter
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Woordje van de voorzitter.
Beste leden en sympathisanten. 

Vol verwondering kijk ik in deze tijd van het jaar naar de natuur. Het is 

opnieuw herfst en dat zorgt voor heel  wat veranderingen. Planten en 

dieren ontwikkelen verschillende strategieën om zich voor te bereiden 

op de winter. 

De Dendermondse ijsberen maken zich ook klaar voor een gezellige 

en prettige winter.  Veel leden waren in september al aan het oefenen. 

Voor anderen was het water in de Dendermondse forten blijkbaar nog 

wat te warm. Binnenkort wordt het zeker heel wat kouder.

Er bestaat geen beter middel om de dagelijkse beslommeringen even 

achter je te laten dan een flinke plons in het ijskoude water. Het is 

natuurlijk ook aangenaam om dit samen met andere mensen, gelijk-

gestemden te doen.  Het koude water smeedt blijkbaar sterke vriend-

schapsbanden tussen verschillende leden. Het sociaal leven van veel 

ijsberen zou zonder de club heel wat minder boeiend zijn.

Jullie weten dat een ijsberenseizoen soms hectisch druk kan zijn. 

Trainingen, duiken, wedstrijden, volgen elkaar in sneltempo op. Natu-

urlijk hoop ik op de aanwezigheid van alle leden op de eerstvolgende 

activiteiten. Algemene vergadering, wedstrijd in Wachtebeke en nog 

meer. Ik wens dan ook al onze leden en sympathisanten een gezonde 

en heerlijke winter toe.

François



DYBKE 42 ~ september 2014 • december 20144

Wat moet een jeugdcoördinator zo allemaal kunnen?
De mail dat we op zoek zijn naar een nieuwe jeugdcoördinator heeft blijkbaar een en ander losgemaakt 

bij onze jeugd.

Er werd volop gespeculeerd wie de opvolger van Joey ging worden.

De naam van Yorick is al meermaals genoemd, maar velen hoopten op een iets jonger iemand.

Toen onze leden hoorden dat er al enkele mensen habben gesolliciteerd, wouden ze natuurlijk direct 

weten wie. Ook de vraag wat zo een jeugdcoördinator zoal moet kunnen heb ik al meermaals moeten 

horen. 

Bij deze zal ik het nog eens vermelden:

Regelmatig deelnemen aan onze trainingen

Het goede voorbeeld geven aan onze jongste leden

Aanwezig zijn op vergaderingen en activiteiten

En vooral... Goed in de groep liggen.

Arian wou bewijzen dat hij voor dit laatste punt de geknipte kandidaat was, en legde zich spontaan neer 

op twee stoelen.

Steven

Welkom aan onze nieuwe leden.

Nathan Van de Velde               Jonas Waeterschoot        Koen Van Malderen



In augustus wordt traditioneel alles klaargemaakt 

voor het nieuwe seizoen. De leden worden uit-

genodigd voor het nieuwe seizoen, ook oud leden 

in de hoop er eens iemand terugkeert naar onze 

club. Sommige leden kunnen dan al bijna niet 

meer wachten op de start en willen al direct van 

start gaan. Met de opening van het zwembad start 

ons seizoen ook steeds. Dit jaar was het maar een 

matige opkomst. Maar we mochten twee nieuwe 

gezichten verwelkomen op onze steiger Nathan 

die eind vorig seizoen al eens van de ijsberen ge-

proefd had en Serge van Kortrijk. De pers was ook 

afwezig met de opening maar de nodige info werd 

opgevraagd om een artikel in de krant te plaatsen. 

Nathan had een beetje pech en had een lekke 

band en hij dacht dat hij niet meer mocht mee 

zwemmen. Maar hij ging zich heel snel omkleden 

en zag het al direct zitten om te ijsberen en voelde 

zich meteen thuis. De eerste traditionele groeps-

foto werd gemaakt in het water en iedereen had 

het naar zijn zin in het water. Aangezien de tem-

peraturen nog steeds zomers waren liep de train-

ing toch al snel uit tot meer dan een half uur. De 

tijd verminderd wel naar mate het seizoen loop en 

als het kouder word. Maar één zaak is zeker voor 

de 42ste keer hebben we ons seizoen gestart. En 

we hadden nog een reden om te vieren de 

terugkeer van ons Amber.
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Start van het nieuwe seizoen.
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Koen kwam de eerste keer ijsberen en hij 

zal het geweten hebben. Natuurlijk zijn de 

ijsberen nogal ruig van nature uit en Koen 

was aan het twijfelen om in het water te 

gaan en de drijvende steiger lag nog voor 

de vaste steiger en Koen ging zich daaraan 

vast klampen. Onze ijsberen hadden dit 

opgemerkt en al snel werd Koen langs 

alle kanten belaagd en toen voluit op de 

drijvende steiger ging liggen washet ze-

ker geen goed idee, want er werden ook 

enkele “bommetjes” uitgevoerd rakelings 

langs de steiger. Uit eindelijk is hij er dan 

toch spontaan ingegaan met enkele gekke 

bekkentrekkerij tot gevolg. Waarschijnlijk 

was dit te wijten aan de zalige temperatuur 

van het water, want deze bleef steeds op 

15° staan. De steigers werden 

nadien dan nog als zonnebank gebruikt 

wat enkele verontwaardige blikken 

opleverde van bezoekers van zwembad 

Olympos.

De eerste keer voor Koen.
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Verslag van de Algemene Vergadering.

1. Verwelkoming van de leden door de voorzitter.

De voorzitter verwelkomt alle leden.

2. Telling van de aanwezigen en volmachten.

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

3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 5oktober 2013.

Er zijn geen opmerkingen.

4. Goedkeuring jaarrekening 2013-2014 + begroting.

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 1.415,57 € Hierbij geeft ik u een 

overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het seizoen 2013-2014. 

De raad van bestuur heeft de rekeningen al goed gekeurd.

De verdere toelichting werd gegeven op de vergadering.

5. Verslag van de rekeningnazichters.

De rekening nazichters waren Patrick De Meyer en Peter Bruyninckx.

Ze brachten hun verslag uit op de Algemene Vergadering en vonden de boekhouding 

duidelijk en overzichtelijk.

6. Benoeming twee rekening na zichters.

Ook voor dit seizoen vragen we twee rekening nazichters.

 1. Peter Bruyninckx

 2. Patrick De Meyer
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Verslag van de Algemene Vergadering.
7. Lidgeld voor het seizoen 2014-2015.

Veel sportverenigingen hebben drastisch hun lidgeld opgeslagen voor het nieuwe sport-

seizoen. Wij waren het eerst niet van plan, maar met de meerkost aan de federatie heeft 

onze club ook deze beslissing moeten nemen. We hebben de meer kost miniem ge-

houden en hebben enkel 5 € bij de prijs van het lidgeld bijgedaan en dit met spijt in het 

hart. We hadden reeds meerdere seizoenen geen opslag doorgevoerd, maar nu kunnen 

we niet anders. Voorlopig krijg je nog steeds een deel van je lidgeld terug via het ziek-

enfonds. Bij het betalen van je lidgeld krijg je onmiddellijk het formulier dat je moet indi-

enen in je ziekefonds mee.

8. Adresgegevens van de leden.

Het valt me steeds meer en meer op dat er tijdens een lidmaatschap de adresgegevens 

of GSM nummers veranderen, dit wordt niet steeds doorgegeven aan Peter, wat leid 

tot post die terugkeert of bij telefonische contacten de melding komt dat het nummer 

niet bereikbaar is. Bij elke wijziging hoe klein ook, geef het steeds door aan Peter en dan 

komt alles wel terecht.

9. Aanstelling nieuwe jeugdcoördinator.

Na het ontslag van Joey, wat te lezen viel op facebook en zijn verkondigingen in drank-

gelegenheden in Zele, waren we genoodzaakt om op zoek te gaan achter een nieuwe 

jeugdverantwoordelijke.

We hebben niet één maar twee kandidaturen gekregen op deze vacature die voor elk lid 

van de club openstond. Ondertussen zijn ze in dienst getreden in het bestuur en ieder-

een kent ze Jelle Raes en Amber Van Dessel.

Er word teen korte toelichting gegeven over beide bestuursleden.

10. Aanpassing huishoudelijk reglement DYB.

Met veranderingen in het bestuur hebben we tevens nog enkele 

zaken aangepast in het huis houdelijk reglement:

Aanpassing clublidgeld
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Verslag van de Algemene Vergadering.
Aanpassing inkomtarief ijsberen Olympos

Aanbrengen lidnummer VZF

Aanbrengen erkenningsnummer sportraad

Aanbrengen ondernemingsnummer vzw

Nieuwe jeugdverantwoordelijke Jelle Raes

Nieuwe jeugdverantwoordelijke Amber Van Dessel

Aanpassing paragraaf

“Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de 

uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden 

aanwezig is.”

De Algemene Vergadering gaf de goedkeuring van deze punten.

11. Initiatie ijsberen op zaterdag 18 oktober 2014.

Op 18 oktober houden we een tweede editie van het initiatie ijsberen vor buiten staan-

ders. Bij de eerste editie hebben we geluk gehad met de leden van DZO. Mag ik vragen 

aan de leden  om extra reclame te maken bij vrienden en dergelijke. Ook de pers zal op 

deze editie uitgenodigd worden. De flyer staat reeds geruime tijd op onze website.

12. Overzicht seizoen 2013-2014.

De opening van vorig seizoen was een groot success en die trend heeft een tijdje aange-

houden. Ook de van de bezetting van de trainingsdagen was niet te klagen. De eerste 

uitwedstrijden waren wij heel talrijk aanwezig en naar mate het seizoen vorderde ver-

minderde ook het aantal deelnemers. Ook het bezoek tijdens onze Initiatie ijsberen kon 

beter, er werd geen enkele bezoeker meegebracht naar de vijver. Dankzij DZO werd 

deze activiteit nog een success.

Eigen activiteiten zoals wandelen en ijsberen en de carnavalsduik werd een beetje ver-

waarloosd. We hopen op dit seizoen op meer opkomst op eigen activiteiten zoals Hal-

loween en dergelijke.

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

organisaties.
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13. Acties om clubkas te spijzen.

We gaan dit jaar terug zoals de voorgaande jaren wijn verkopen, omdat die verkoop vlot 

zit. Toch zijn het steeds dezelfde namen die opduiken die garant staan voor de verkoop. 

Ik hoop dat dit seizoen er meerdere zich gevoelen reopen om ook hun best te doen 

voor de wijn verkoop. De namen van de leden die zich ingespannen hebben wordt ge-

projecteerd op de vergadering. Nu hebben we 400 flessen besteld in plaats van de geb-

ruikelijke 500, dus zou het toch moeten lukken om al deze flessen verkocht te krijgen 

in het seizoen. François stelde voor om koffie te verkopen aan 4€ als alternatief voor 

mensen die geen wijn drinken, maar voorlopig houden we ons bij de wijn verkoop.

14. Activiteitenkalender 2014-2015.

De activiteitenkalender wordt voorgesteld tijdens de vergadering.

15. Varia.

15.1 Lijst studio Brussel voor verenigingen.

Tijdens de vergadering werd een lijst ingevuld met platen voor het programma je vereni-

ging op Studio Brussel. Steven ging voor de rest het nodige doen.

Op een training merkte Arian dat er een boompje aan onze losse steiger aan het groei-

en was en hij vroeg toestemming om het te verwijderen en die kreeg hij. Arian met zijn 

jonge geweld op de lossen steiger met één doel in zijn ogen, het boompje verwijderen. 

Het boompje liet zich niet doen en bleef aan de steiger gehecht, waarschijnlijk een ijs-

beer type. Arian bleef maar sleuren en vechten, maar het boopje gaf zich niet gewonnen. 

Zelfs niet voor Arian zijn charmante glimlach. Na een gevecht dat ondertussen al tiental-

len minuten in beslag nam, besloot Arian om de volgende training een snoeischaar mee 

te brengen om het boopje te verwijderen. Zo zie je maar de natuur blijft terug slaan en 

geeft zich niet zo maar gewonnen.

Verslag van de Algemene Vergadering.

Arian en het plantje dat aan de steiger groeit.
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Het kleed uit onze vijver.

Dat onze ijsberen in de vijver tijdens de 

training de drang krijgen om nog eens te 

vissen is weer gebleken uit onze eerste 

zaterdag training van het seizoen. Blijkbaar 

heeft er recent iemand een kleed verloren 

en natuurlijk onze Jelle heeft het direct 

opgevist en zo charmant als onze Jelle is, 

gaf hij het kleedje spontaan aan zijn zus. 

Wat er dan volgende op onze steiger was 

een ware fotoshoot. Iedereen wou met het 

bewuste kleed op de foto. 

Het kettingetje was als eerste gesneuveld 

en dan gebruikte ze het kleedje maar als 

cape om op de foto te staan. Het was weer 

een moment van glorie in het bestaan 

van de Dendermondse Ijsberen en dankzij 

onze nieuwe jeugd verantwoordelijke.
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Initiatie ijsberen.
Voor de tweede keer werd er een initiatie 

ijsberen georganiseerd om op die manier 

nieuwe leden te werven. De temperaturen 

waren nog steeds zalig en Yorick besloot 

dan maar om met een strandbal in het 

water te gaan. Deze manifestatie werd een 

ramp er kwam niemand 

opdagen en er werden toch voldoende 

flyers en affiches voorzien. Ook onze red-

ders van DZO kwamen niet opdagen. Na-

dien kwam uit waarom niet. De dag nadien 

was er een heel belangerijke wedstrijd van 

het binnenbad en mochten daarmee van 

de trainster niet zwemmen. Voor een vol-

gende editie als die er nog komst zullen we 

op voorhand afspreken. Maar niemand van 

onze leden maalde er om en waren toch 

hun ferm aan het amuseren in onze vijver. 

Het eerste atribut dat sneuvelde was de 

strandbal en Jolien wou een tweede maar 

dit werd niet toegestaan. 

De strandbal kreeg dan een tweede be-

stemming als douchekapje.
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Excuses om niet te moeten zwemmen.
Als je al verschillende jaren meedraait in de club heb je ongetwijfeld al veel excuses 

gehoord om zeker niet te moeten meezwemmen. Maar onze Sem heeft ongetwijfeld al 

de finale gehaald dit seizoen. Hij “vergeet” steeds zijn zwembroek en is er al eens naar 

huis om gereden en zo beperk je natuurlijk de tijd van de training buiten. Maar de laatste 

keer zat zijn zwembroek in de wasmachine en zus Amber nam de schuld op haar. Toen 

ik Sem voorstelde dat ik steeds een zwembroek van mij ging meebrengen is hij zijn 

zwembroek niet meer vergeten.

Rare mannen die ijsberen.

Ijsberen zijn een ras apart en dat zal 

iedereen geweten hebben. Onze mannen 

en dames slaan steeds de nagel op de kop. 

Als je denkt dat DYB een gewone 

ijsberenclub en zwemclub is, mag je het 

wel vergeten. Ik krijg zelf de inderuk dat er 

een nieuwe sport in de maak is. 

Al zwemmend vissen in de vijver. Steeds 

komen sommige leden met verschillende 

voorwerpen uit de vijver tijdens een 

training. Het heeft misschien een voordeel, 

je moet geen dure hengels of dergelijke 

hebben. Misschien dat de twee clubs dan 

één grote club word.
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Wedstrijd in SWEM.

De weken na de start van het nieuwe 

seizoen slinden weg en stillaan wordt het 

tijd voor de eerste wedstrijd van het nieuwe 

seizoen. Het is ondertussen 6 maand dat 

we de ijsberen van de andere clubs gezien 

hebben. Steeds is het weer verschieten 

hoe de jeugd enorm groeit, en onze eigen 

jeugd groeit ook flink, maar die zien we 

natuurlijk meer. Aangezien we veel leden 

zien vertrekken hebben, was onze groep 

nog tamelijk talrijk en iedereen was goed 

aan het trainen voor de eerste wedstrijd. Bij 

Jamie vlogen de stukken er zelfs af, eerst 

buitentraining en dan binnen nog enkele 

baantje trekken en vele volgende zijn voor-

beeld. Sem ging dan ook trainen om voluit 

voor de eerste plaats te gaan op de wed-

strijd. Ook waren enkele suporters afgereis 

naar Wachtebeke om toch onze mannen 

een hart onder de riem te steken. Jamie 

hadden we zeker op het hart gedrukt, niet 

te vroeg in het waterspringen en zeker niet 

wegkijken als de kamprechter bij jou komt. 

De eerste die van start ging was Sem en 

hij heeft letterlijk zijn tegenstanders ach-

tergelaten en het waren dan nog niet de 

minste. Maar iedereen van DYB was luid 

aan het supporteren. De tweede die onze 

kleuren moest verdedigen was 

Jelle en die had nog niet geslapen omdat 

hij de hele nacht had moeten werken en 

behaalde zo toch een verdienstelijke derde 

plaats. Met wedstrijd 11 kwam Thierry op 

het toneel en behaalde een verdienstelijke 

tweede plaats en het scheelde maar 

enkele seconden met de eerste. Tijdens de 

pauze kwamen onze demonstranten in het 

water en kwamen de dochters van Marc 

ook voorbij gezwommen, die ondertussen 

al flink groot geworden zijn. Jolien werd 

weer nat gespat en Steven had toch nog 

liever in zijn bed gelegen. De toeschouw-

ers waren ondertussen aan het genieten 

van de lekkere soep of overheerlijke jenev-

er. Ondertussen mochten de supporters 

van Jamie hun klaarmaken want hij stond 

nu klaar in de arena voor zijn wedstrijd 

te zwemmen. De voorbije weken had hij 

enorm goed getraind in de vijver en in het 

zwembad. Spijtig zat hij in een zware reeks, 

maar Jamie heeft een enorme goeie tijd 

gezwommen van 40”09, zelfs Herman zei 

het tegen Jamie. Onze fotografe was nog 

niet klaar na de demonstratie en zo zijn er 

maar weinig foto’s van zijn wedstrijd. Jamie 

was wel een beetje ontgoocheld. De reeks 

nadien kwam Yorick op de proppen met 

ook nog zware kalibers in zijn reeks. 
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Wedstrijd in SWEM.

Patjen was de hekkesluiter met de reeksen en dan was het wachten op de 100 meter. 

Sem en Yorick zwommen in dezelfde reeks en Sem haalde een derde plaats, maar was 

ferm uitgeput. Thierry in zijn reeks haalde ook de derde plaats. De sfeer zat er goed in 

en de prijsuitreiking verliep vlot. Nadien zijn we allen tevreden teruggekeerd en uitkijken 

naar de volgende wedstrijd in Theux.
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Halloween 2014.

Ondertussen waren we eind oktober ge-

worden en dan is het de hoogste tijd voor 

een nieuwe Halloween editie te vieren op 

onze steiger. Er werd een affiche van ge-

maakt en doorgemaild naar de leden met 

als opschrift verkleden is toegestaan. En 

tot de grote verbazing werd er veel gevolg 

aangegeven. De ingridenten waren nog 

steeds hetzelfde, An zorgde voor de lek-

kere soep, dit jaar 

pompoensoep, Peter voor de versiering, 

Steven voor de chips, Thomas wegens zijn 

verjaardag voor de cake en Yorick en 

Thierry voor de versiering op de steiger die 

wel mocht gezien worden. Ook de 

drankenstand werd voor de gelegenheid 

feestelijk aangekleed, met kaarsen op tafel 

en onze vlag als achtergrond. Maar zoals 

de reglementen het voorschrijft eerst 

zwemmen en dan feesten. Sem kwam met 

een origineel masker op te proppen dat 

nogal op Amber leek. Er was een paintball 

masker, punthoeden, een grote bijl en 

Thierry die zich voor de gelegenheid 

verkleed had als scroothe en toch met 

hoge hoed in het water ging. Ondertussen 

werd er van maskers gewisseld op de 

steiger, gekust, geposeerd, gespeeld, 

geknuffeld en vooral werd er veel in het 

water gezwommen. Het was echt een 

Halloween om niet meer te vergeten. 

Daarna richting partytafel en daar werden 

veel soepjes en jenever gedronken, de 

chips ging er goed vandoor en iedereen 

was van de cake aan het smullen, het werd 

kortom een echt feest. En dat tot grote 

verbazing van de voorbij gangers. Nadien 

werd er nog binnen gezwommen en even 

nagekaart over de voorbije activiteit.



DYBKE 42 ~ september 2014 • december 2014 17



DYBKE 42 ~ september 2014 • december 201418

Trainerhoekje - Zwemtechniek

Zwemtechniek is de basis voor succes. Zwemfan zal daarom regelmatig een korte bij-

drage (of tip) geven over zwemtechniek of training. Maar ook komt hier een stukje psy-

chologie voor de zwemmer aan bod.

Zwemtip 12: “De Japanse glijslag”

Wat? De Japanse zwemslag? Wat is dat nou weer?

Japanse zwemslag = de glijslag langer aanhouden dan normaal (dus 2 a 3seconde lang 

glijden ipv 1 seconde)

Klinkt heel simpel, maar bij de uitvoering moet je wel letten op:

* je beenslag (voldoende gebruiken)

* stabiele ligging in het water

* niet op je schouder gaan hangen (dus schouder niet naar bodem laten zakken)

Zie onderstaand filmpje waarin zwemmer Maik Steenkamp de “Japanse glijslag” voor-

doet. Let op waar hij zijn andere arm houdt! Vrijwel recht langs zijn lichaam als de ande-

re arm voor is!

Je leert met deze oefening om je slag lang te houden en niet een korte sprintslag uit te 

voeren.

Zwemtip 11: Focus op 1 techniek-aspect per training

Iedere beginnende of gevorderde zwemmer moet wel meerdere aspecten van zijn tech-

niek veranderen. Leg per training maar 1 aspect centraal. Dat kan zijn: hoge elleboog / 

insteek van de hand in het water / beenslag / momentum dat hand aan het water trekt 

etcetera.

Kijk ook naar deze duidelijke video met uitleg van zwemcoach Jacco Verhaeren:

Zwemtip 10: bekijk techniek-video’s op internet! 

Je leert als zwemmer veel als je regelmatig video’s bekijkt over techniek uit andere 

landen. Amerika is altijd vooruitstrevend.
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Deze website is een absolute aanrader: http://www.goswim.tv/ Hier staan namelijk vid-

eo’s met uitleg van topcoaches en daarnaast worden alle technieken besproken, dus 

zowel borstcrawl, rugcrawl, schoolslag als vlinderslag. Techniek-oefeningen die zelf ik 

nog niet kende staan daar en daar leer je enorm veel van! Wacht dus niet langer. Ob-

serveer, schrijf op en oefen in het zwembad!

Zwemtip 9: ademhaling & zwemmen

Ademhaling en zwemmen, je kan er enorm veel over schrijven. Een boekwerk. Ik beperk 

me tot een drietal onderdelen die belangrijk zijn, namelijk:

1.) ademhaling tijdens het zwemmen: bij de borstcrawl (en de andere slagen) adem je in 

door je mond als je opzij kijkt (of naar voren) en adem je uit door je neus in het water. Ti-

jdens het zwemmen ontstaat een soort van golf bij je hoofd, zodat er voldoende ruimte 

is om te ademen. Draai niet teveel met je hoofd, want dan lig je niet stabiel in het water. 

En dat kost ook meer tijd.

2.) ademhaling-patroon: ademhalen tijdens het zwemmen kan via diverse patronen, 

namelijk: 1:2 / 1:3 of 1:5. Dat betekent 1 keer ademen terwijl je 2, 3 of 5 armslagen maakt. 

Het voordeel van 1:3 en 1:5 is dat je aan beide kanten ademhaalt en beiden kanten dus 

evenveel belast. Een 1:2 kan echter aangenaam zijn als je iets kortere afstanden zwemt. 

Op de 50meter ademen sommige topzwemmers slechts 1 of 2 keer! Het gebeurt zelfs 

dat topzwemmers 0 keer ademen tijdens een 50vrije slag, maar dan moet je wel een 

goede longinhoud hebben!

3.) ademhalings-oefeningen: er zijn talloze oefeningen om de ademhaling tijdens het 

zwemmen onder de knie te krijgen. Ik geef 1 oefening: pak een plankje. Leg daar je linker 

of rechterarm op. De andere arm houd je gestroomlijnd langs je lichaam. Ga nu met je 

gehele lichaam kantelen en haal goed adem. Draai terug en herhaal dit 50 of 100 meter 

lang. Je zal zien dat je het “principe” van ademhalen tijdens het zwemmen eerder door 

hebt.



DYBKE 42 ~ september 2014 • december 201420

Trainerhoekje - Zwemtechniek

Zwemtip 8: landtraining

Om je ligging in het water tijdens het zwemmen te verbeteren is het goed om regelmatig 

wat landtraining te doen. Dit kan bestaan uit buikspieroefeningen, rompstabiliteit-oe-

feningen (zoals planken) en evenwicht-oefeningen. Hieronder een mooie video gemaakt 

door de Race Club uit Amerika die een paar mooie landtraining voorbeelden geeft. Deze 

kan je meteen zelf proberen uit te voeren.

Zwemtip 7: trainen voor het openwater / lange afstanden zwemmen

Er zijn zoveel aspecten die komen kijken bij het openwaterzwemmen en het lange af-

standszwemmen dat het haast onmogelijk is om alles te beschrijven in enkele zinnen. 

Voor zowel de beginnende als ervaren openwaterzwemmen zijn er aspecten om te ver-

beteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

1. Trainen in openwater. Er zijn vele voordelen van het trainen in Openwater (bijvoor-

beeld Het Ijsselmeer). Je kan heerlijk zwemmen zonder keerpunten, lange afstanden 

afleggen, op gevoel trainen en trainen op de omstandigheden. Het Ijsselmeer heeft al-

tijd wisselende golven, de ene keer kort en de andere keer juist lang en hoog. Je zal je 

zwemtechniek hierop moeten aanpassen en dat kan je trainen in het openwater. In op-

enwater moet je ook meer op gevoel zwemmen, want je weet niet precies welke afstand 

je zwemt en in welke tijd. Daarnaast bepalen de omstandigheden sterk je snelheid. Na-

delen van het trainen in openwater: het kan je lui maken (je let bijvoorbeeld minder op 

snelheid), je weet niet precies hoeveel km je zwemt, je kan eerder verkouden oid worden 

en je moet eigenlijk altijd iemand bij je hebben die op je let. Dat is wel zo goed voor de 

veiligheid.

2. Kijken in openwater. Omdat er in het openwater geen lijnen zijn moet je orienteren 

op andere dingen om recht te zwemmen. De meest ervaren openwaterzwemmers ki-

jken voor zich uit om de 10 slagen, terwijl anderen meer achter iemand aan proberen te 

zwemmen. Af en toe voor je kijken en je hoofd zo min mogelijk optillen (zonder water 

binnen te krijgen) is ook te trainen!
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3. Lange afstanden afleggen in openwater. De mooiste training zou natuurlijk zijn als je 

lange afstanden gaat trainen in het openwater. Heb je iemand met een bootje op bi-

jvoorbeeld het IJsselmeer, dan kan je een keer 10-12-16km gaan trainen in het IJssel-

meer. Train stevig ruim 3uur door om te kijken wat je lichaam aankan en hoe je lichaam 

reageert op de belasting. Je de wedstrijdsituatie een beetje nabootsen en dus is het 

goed om af en toe in golven een langere training af te leggen.

Zwemtip 6: Shark Fin Drill

Deze keer een goede oefening voor de armoverhaal, lichaampositie. De oefening heet 

“shark fin drill” en wordt ook uitgelegd in de video hieronder. De video wordt uitgelegd 

door zwemster Jasmine Tosky en trainer Tony Batis (USA Swimming).

Je begint met je sterke hand die een wrik beweging maakt onderwater terwijl de an-

dere arm op armoverhaal hoogte ontspant. Na de 10e wrikbeweging wissel je van arm. 

Probeer te focussen op de lengte van het lichaam en een goede positie van de armen bij 

de wrikbeweging en armoverhaal.

http://p.castfire.com/jltG9/video/488713/palo-alto-2_2011-01-05-165513.usas.m4v

Zwemtip 5: Denk om Details bij openwaterzwemmen

Openwaterzwemmen blijft een aparte discipline binnen de zwemsport. Je hebt niet al-

leen te maken met je tegenstanders, maar ook met weersomstandigheden, het parcours 

en bv. voeding op een 10km of marathon (25km of langer).

Denk als openwaterzwemmer na over elk detail. Mooi voorbeeld van iemand die dat 

deed is Maarten van der Weijden. Hij haalde mede dankzij die details Goud in Beijing 

2008. Hij had nagedacht over de lengte van de voedingsstok, zijn brilletje, zijn zwempak 

en zelfs het niet dragen van een badmuts. Dit terwijl de Duitser Thomas Lurz met zijn 

“cap” zat te klooien. Ook moet je anticiperen bij een keerpunt (de binnenbocht pakken) 

en bij de finish. Oefen het drinkmoment bij een training. Stop een gelpakje in je zwem-

broek, draai op je rug (of niet) en neem snel wat uit het pakje. Alles wat je in een training 

al oefent, daar hoef je op een wedstrijddag niet meer over na te denken!



Zwemtip 4: Zwemmers psychologie deel 2, concentratie

“He, concentreer je nu eens op je race!”; soms hoor je dit wel eens een coach tegen een 

zwemmer/zwemster zeggen. Maar het is een zin die weinig/geen zin heeft. Immers, wat 

moet een zwemmer zich inbeelden bij concentratie en hoe moet dat? En hoe zorg je 

voor de juiste wedstrijdspanning? Allemaal belangrijke vragen.

Om na te gaan of een zwemmer echt geconcentreerd is bij een training of wedstrijd is 

er een model dat hierbij werkt. Het zijn de zes aandachtcirkels van de Duitse sportpsy-

choloog Eberspacher:

Cirkel 1 = jij + je taak (bewegingen, waarnemen, beslissen etc..)  = bijvoorbeeld mijn elle-

boog moet hoger blijven

Cirkel 2 = directe afleidingen (tegenstanders, baan, omstandigheden) = bv. mijn tegen-

stander gaat me zo hard inmaken

Cirkel 3 = is-behoort te zijn vergelijking = bv. ik lig NU al 5 sec. achter op mijn schema, ik 

BEHOOR sneller te zijn

Cirkel 4 = bezig zijn met winnen / verliezen = bv. ik lig nu 4de, dus ik kan het nu maar 

beter laten lopen….

Cirkel 5 = gevolgen van winnen/verliezen = bv. als ik nu de limiet haal, mag ik naar het 

EK/WK of als ik verlies heb ik niets

Cirkel 6 = wat doe ik hier in godsnaam? = teken dat de motivatie minder goed zit / con-

centratie op het slechtste is

Probeer als sporter/zwemmer zoveel mogelijk in cirkel 1 te blijven zitten. Klinkt makke-

lijk, maar dat is het lang niet altijd. Voor een openwaterzwemmer betekent cirkel 1 bi-

jvoorbeeld dat je bezig bent met 1. de juiste tactiek bepalen 2. de baan inspecteren 3. je 

tegenstanders in het veld observeren 4. hoe zijn de weersomstandigheden (wind, golven 

etc..) 5. waar zou ik kunnen versnellen etc.. EN voor een zwembadzwemmer kan dat 

zijn: 1. beter stroomlijnen na het keerpunt 2. eerste slagen na het keerpunt niet ademen 

3. betere catchfase 4. duwfase afmaken en relaxte overhaal 5. mijn raceplan is vanaf het 

begin hard
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Zwemtip 3: Goed inzwemmen

Inzwemmen voor een wedstrijd. Bijna iedereen doet het. En iedereen doet dat ook op zijn eigen mani-

er. Sommigen doen meer dan 1000 meter, anderen slechts een paar 100 meter. Onlangs op de WK in 

Dubai experimenteerde Ranomi met inzwemmen en zwom slechts een paar 100 meter in. Een keuze 

die wellicht beter past bij het zwemmen van kortere afstanden. Voor lange afstanden zou je natuurlijk 

ook langer kunnen inzwemmen, bijvoorbeeld minimaal 1 x de wedstrijdafstand (800,1500,2000meter). 

Zwem vooral zoveel in, waar jij je goed bij voelt. En ook waar jij aan gewend bent. Alhoewel “experi-

menteren” bij de minder belangrijke wedstrijden geen kwaad kan.

Voorbeeld van een warming up van Michael Phelps, die hij al ruim 14 jaar onveranderd uitvoert: 800 

(swim), 600 (kick), 400 (pull), 200 (drill=techniek) en een paar 25 meters. Hieronder een video waarin 

Michael praat over inzwemmen en warming-up.

Zwemtip 2: Zwemmers psychologie deel 1, voorbeeld Michael Phelps

Ook in de zwemsport is psychologie misschien nog een beetje taboe. En dat is jammer, want elke 

zwemmers heeft wat aan een stukje psychologie. Een zwemmer die mentaal zeer sterk en psycholo-

gisch vaardig is, is de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps. In het boek “Goud” onthult Michael een 

van zijn trucs. Als er voor een race iets gebeurd of er is iets aan de hand, dan valt hij terug op het “ezels-

bruggetje”: WIN: What’s Important Now? (Wat is nu belangrijk?) Vlak voor een start kan dat bijv zijn: 

goede start, snelle keerpunten met een strakke stroomlijn en een versnelling in het tweede gedeelte 

van de race. Dit in plaats van gedachten als: “wat doe ik hier” “ik kan het niet, dit lukt me nooit, ik voel 

me niet lekker”.

Focus op datgene dat NU (voor je race) belangrijk is. In de sportpsychologie maakt dit onderdeel uit van 

gedachtetraining. Laat je race niet beinvloeden door gedachten, die gevoelens oproepen en gedrag 

veroorzaken.

Trainerhoekje - Zwemtechniek
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Tijdens de 200 vlinderslag finale in Beijing, kwam er water in het brilletje van Phelps. 

Maar dat weerhield hem niet van Olympisch Goud. Weer een voorbeeld van mentale 

hardheid. Zie hier zijn race terug (en de frustratie na de finish over het brilletje): http://

www.youtube.com/watch?v=2Fez4am5j4g&feature=related 

Zwemtip 1: Zwemtraining variatie 

Je kan je zwemtraining eindeloos variëren door verschillende slagen, afstanden, starttij-

den of techniekoefeningen. Maar er zijn nog meer variaties mogelijk:  1.) zwemmen met 

t-shirt 2.) zwemmen met een grote “spons” aan een touwtje om je middel 3.) zwemmen 

met paddels 4.) zwemmen met elastiek 5.) zwemmen met andere vormen van weerstand
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Lidgeld betalen voor het nieuwe seizoen.

Mag ik met aandrang vragen voor de leden 

die hun lidgeld nog niet betaald hebben, 

dit zo snel mogelijk in orde te maken. Dan 

kunnen alle gegevens ook in orde gemaakt 

worden met de federatie. Gewoone leden 

betalen 35 € en leden met een 

competitievergunning betalen 40 €. In de 

toekomst zal ook gekeken worden naar 

een ere leden functie, maar daarvoor moet 

het lidgeld nog bepaald worden. Het 

lidgeld kan altijd overgeschreven worden 

naar de Recordrekening van de club met 

nummer BE69 6528 3217 2378. De leden 

die gevraagd hebben voor uitstel hoeven 

niks te ondernemen, dit wordt dan 

geregeld zoals afgesproken.



Wedstrijd in Theux.

De wedstrijd in Theux is steeds de tweede 

wedstrijd op de kalender en sommige 

leden gaan er steeds graag naartoe omdat 

dit bij sommige leden gekoppeld wordt 

aan een weekendje en dat valt steeds 

goed mee. Dit jaar hadden we een beet-

je pech met het weer, maar we hebben 

er het beste van gemaakt. Degene die er 

geen weekend van maken, komen tradi-

tiegetrouw zondagochtend af naar Theux. 

Onze Waalse vrienden zien ons steeds heel 

graag komen en daar zien we natuurlijk al 

onze andere ijsberenvrienden terug van 

de andere clubs. Je ziet steeds meer dat 

de jeugd meer volwassen word en dat wij 

dan ook maar ouder worden. Eerst was 

het de beurt aan de demonstratiezwem-

mers en onze beren waren de eerste van 

de partij. Thomas sprong er pardoes in en 

Jelle twijfelde nog een beetje en Steven 

toonde dan aan dat hij genoot van het 

water dat een 10° had. Hij is zelf zolang 

blijven zwemmen dat de aanvang van de 

wedstrijden even moesten wijken. In een 

gerucht op de achtergrond hoorden we 

dat de demonstratiezwemmers uit het wa-

ter moesten komen, zodat er kon gestart 

worden met de wedstrijden. De jongsten 

hadden reeds hun plaats ingenomen aan 

de startblokken en stonden te popelen 

om aan hun wedstrijd te beginnen. Na de 

jongsten kwamen de oudste aan de beurt 

met Liliane van Huy en Richard van Theux 

en beiden een gezegde leeftijd hebben van 

rond de 80 jaar. Iedereen gaf dan ook een 

wel verdiend applaus. Dan kwam ons jong 

geweld op de proppen met als eerste Sem, 

die nu de geduchte tegenstand had van 

Anton. De wedstrijd werd een nek aan nek 

race waarbij onze Sem de duimen moest 

leggen tegen Anton met een kleine second 

verschil. Onze sportieve Sem gaf zelf na 

de wedstrijd Anton een knuffel als proficiat 

waarbij ook nog een opmerking kwam dat 

ze maar een kamer moesten huren. Daar-

na kwam den Jamie op de startblokken, 

die het nu moest opnemen tegen Daen 

van Brugge. Jamie zag het niet echt zitten, 

maar werd al snel getroost door de andere 

leden van DYB en Sem stak Jamie nog een 

hart onder de riem niet voor de start, maar 

Jamie zag het niet echt goed zitten, waar-

schijnlijk waren Sem zijn handen net iets te 

koud.

Ook Jamie heeft weer een geweldige wed-

strijd gezwommen en moest zich tevre-

den stellen met een welverdiende tweede 

plaats. We gaan eens bekijken om deze 

twee wedstrijdzwemmers te klonen.
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Wedstrijd in Theux.

Dan was het de beurt aan Yorick en daar 

kwam de eerste glimlach op de gezichten 

van de toeschouwers. Yorick had zich in-

geschreven voor een reeks met schoolslag, 

maar was tijdens zijn wedstrijd wel vrije 

slag aan het zwemmen als enigste. Som-

mige officials keken wel raar en andere 

clubs gaven ook een opmerking. Maar 

Yorick kwam niets vermoedend uit het 

water en dacht dat de reeks vrije slag was. 

Met een glimlach van Yorick was alles al 

heel snel vergeven. Dan was het de beurt 

aan Patjen en die had op voorhand aange-

kondigd dat hij zich niet ging haasten om 

zijn wedstrijd uit te zwemmen maar op 

zijn gemak. En … hij heeft het gedaan … 

zelf de zwemmer in baan 1 startte veel te 

laat en kwam nog voor Patjen toe, wat ook 

alweer glimlachen deed verschijnen op 

de gezichten van de toeschouwers. En als 

finale kwam ook onze voorzitter François 

op de startblokken en je zag hem geni-

eten van het water en van zijn wedstrijd. 

Misschien volgende keer na het keren ook 

een Duvel klaarzetten, wat wel wonderen 

deed bij iemand van Boom. Onze fotografe 

van dienst Amber heeft weer goed haar 

best gedaan en er zijn weer vele foto’s 

genomen. En met haar glimlach maakt 

ze veel goed. Nadien nog lekkere jenever 

gedronken en vooral veel nagekaart. Kor-

tom de wedstrijd was goed verlopen en 

iedereen had zich geammusseerd.  Nadien 

hebben we nog lekker gegeten en dan 

kwam de prijsuitreiking. Daar was een klein 

foutje geslopen. Onze Sem werd op de 

eerste plaats gezet en dat ten onrechte te-

gen Anton van BYK, die eigenlijk gewonnen 

had. Sem had dit onmiddellijk toegegeven. 

Anton had blijkbaar een forfait gekregen en 

dat ten onrechte want hij had de wedstrijd 

gewonnen. Dit ging recht gezet worden 

door Annette van Theux. Nadien terug hu-

iswaarts en nagenieten van een heel leuke 

dag of voor sommige een heel leuk week-

end. Jamie wilde het huizeken al vastleg-

gen voor volgend jaar. Jamie zou het ijs-

berenseizoen nog sneller doen gaan.



Om in je agenda te zetten.
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15-12-2014 Kerstduik Pollare    ZDKK  Pollare

21-12-2014 Kerstduik Brugge   BYK  Brugge

23-12-2014 Kerstman op bezoek   DYB  Dendermonde

03-01-2015 Nieuwjaarsduik Wenduine  De Haan VZWenduine

06-01-2015 Nieuwjaarsreceptie   DYB  Dendermonde

10-01-2015 Nieuwjaarsduik Bredene  BBV  Bredene

11-01-2015 Nieuwjaarsduik De Ster  WZK  Sint-Niklaas

11-01-2015 Zwemfeest BYK    BYK  Brugge

18-01-2015 Zwemfeest DIJ    DIJ  Deurne

25-01-2015 Zwemfeest ZCY    ZCY  Boom

08-02-2015 Zwemfeest DYB    DYB  Dendermonde

22-02-2015 Zwemfeest HUY    CRNH Huy

08-03-2015 Carnavalsduik    DYB  Hamme

14-03-2015 Doop nieuwe ijsberen   DYB  Dendermonde

14-03-2015 Eindfeest DYB    DYB  Zele

05-04-2015 Paasduik Donkmeer   DYB  Berlare

Leuk om te weten.
- Wist je dat de meest gestelde vraag op de steiger is:

 “Hoe koud is het water vandaag?”

- Wist je dat de meest gemaakte opmerking na het zwemmen is:

 “Dat viel best goed mee vandaag”

- Wist je dat een badjas en slippers, zeker in herfst en winter een must zijn tijdens het  

 zwemmen in koudwater en je beschermen tegen een snelle afkoeling.
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Flyer om leden te werven, misschien wel je vrienden.

Badmuts Latex

1,30 €



DYB Shop
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Training DYB 30,00 €

Zakdrankflesje 5,00 €

Badmuts Siliconen 

7,50 €

Badmuts Latex

1,30 €



Ziezo, daarmee is de 42ste editie ook weer een feit.

Er gebeuren veel te veel zaken om nog in ons magazine te verwerken. Met spijt in het 

hart zien we enkele leden niet meer terug in de club, maar er is ook heugelijk nieuws 

Amber is terug gekeerd en maakt nu ook deel uit van het bestuur, tevens ook onze Jelle 

dat de nieuwe jeugdcoördinator is. In een volgende editie zullen we zeker eens dieper 

inzoomen op hun functie. Amber is de API van de club en kan aangesproken worden 

door iedereen als er problemen zijn. Ondertussen hebben we ook al enkele 

activiteiten achter de rug die heel goed zijn mee gevallen. We kijken ongetwijfeld naar de 

rest van het seizoen, dat ook heel leuk kan worden en waarbij alles uit de kast zal 

gehaald worden om alles goed te laten verlopen.

Ik zou zeggen tot op de steiger en voor sommige tot in de volgende editie van ons 

clubmagazine.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.

… Jelle zonder slaap zijn wedstrijd zwom in Wachtebeke …

… Erwin steeds onze mascotte Robby, Robin noemt …

… Jolien dan wel graag of de foto staat en dan weer niet …

… onze leden zich met Halloween goed lieten gaan …

… Erwin kondigt Patricia aan en daar is dan Patje …

… Thomas is blijkbaar een hond geworden …

… soms met dreigementen Robby snel in het water gaat …

… binnenkort de naam gaat veranderen naar TYB …

… Erwin zijn zinnetje niet herhaald als er kinderen in de buurt zijn …

… Sommige ijsberen die komen proberen het maar een koude sport vinden …

… Jamie een voorliefde heeft voor moedermelk …

… Sem zich durft afzonderen voor een wedstrijd …

… De steiger er tijdens de trainingen piekfijn bijligt voor de trainingen … 

… Jonas steeds rare grimassen trekt als hij in het water gaat …

… We keer op keer schoren tijdens de wedstrijden …
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Slotwoord

… Wist je dat …



Sinds geruime tijd is er een vragenlijst dat de ronde doet in de club om iedereen beter te leren kennen en een 

andere kijk op een lid wordt gedaan.Het is de bedoeling dat dit lid de volgende aanduid.

Naam: jolien Raes

Voornaam: jolien

Roepnaam: jolientje ,, raeskee

Geboortedatum:  09-03-01

Woonplaats:  Buggenhout

Hobby’s:  ijsberen , slapen

Lievelingseten:  spaggetie

Haarkleur:  bruin

Kleurogen:  blauw

Lengte: 1m 65

Schoenmaat: 39

Geslacht:  vrouw!

Lievelingsdier:  hond

Geluksgetal: 14

Lievelingskleur:  rood

Mooiste land:  panama

Ik ben een beetje verliefd op......:  men bed

Ergste nachtmerrie: dood gaan aan kanker 

Mijn dagelijkse soap:  familie

Leukste geschenk:  /

Lijfspreuk:  kweet da nie intresseert my nie

Ik ben jaloers op:  

Mijn idool is:  /

Favoriete groep:  

Lievelingsdrank:  ice thee

Beste film:  twilight , ..

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Doop

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? Kwn :p

En de volgende is: Amber Van Dessel
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Kettingbotsing met:  Jolien Raes
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cyriel.de.naer@telenet.be cyriel.de.naer@telenet.beegq-
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