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Voorwoord.

Dag dierbare leden.

Een dybke schrijven is steeds een uitdaging. Je begint met een b

lanco pagina en je begint te typen en zo komen story, na story in ons 

geliefkoosde clubblad. Soms krijg ik de vraag van de leden “Wanneer 

komt het nieuwe dybke uit” dan denk ik, ja ik moet er toch eens werk 

van maken en kruip ik achter mijn computer. Nu is het wel iets 

moeilijker met de rug, maar als je de story nog eens beleefd is het 

steeds goed.

Ik schrik ook dat we ondertussen aan onze 43ste editie zitten. Mijn 

voorgangers hebben het zo lang niet uitgehouden. Sinds dybke 19 

ben ik al het clubblad steeds elk seizoen aan het verzorgen en aan het 

volschrijven. Sommige leden hebben het niet graag als ik hun verhaal 

uitschrijf in het clubblad, maar ook niet getreurd, moesten onze leden 

niet zoveel fratsen uithalen, dan zou ik niet weten over wat ik moet 

schrijven.

Ons seizoen is bijna ten einde en dat betreuren veel van de leden, we 

hebben weer een mooi seizoen achter de rug en hopen dat er nog 

veel seizoenen zullen volgen. Een ijsberenseizoen duurt 6 maand, 

maar het vliegt enorm snel voorbij. Het is ook steeds een hectische 

periode die vanaf december steeds hectischer wordt en duurt tot 

maart de laatste halve maand voor het sluiten van het seizoen. 

Misschien dat we eens terug de zomerperiode gaan lanceren, daar zijn 

we nu volop mee bezig en zullen jullie zeker op de hoogte houden.

Ik ga jullie geduld niet langer op de proef stellen en jullie de verslagen 

en de fratsen laten lezen die we weer meegemaakt hebben met onze 

leden.

Regards

Peter
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Woordje van de voorzitter.
Alhoewel het ijsberenseizoen 2014-2015 weeral niet de gemakkelijkste 

winter  was voor onze club, denk o.a. aan de perikelen met onze pomp 

en de daar uit voortkomende  stress of onze wedstrijd al dan niet zou 

kunnen doorgaan, mogen we toch terugblikken op een super geslaagd 

seizoen. 

Onze jaarlijkse wedstrijd is niet alleen “zo maar” doorgegaan. Het was 

één van de beste edities  uit de geschiedenis van de Dendermondse 

IJsberen. Zelfs “die van Brugge” konden niets aan- of opmerken. Naar 

mijn weten hebben we nog nooit zo veel persbelangstelling gekregen. 

Zelfs de nationale pers, met name een filmploeg van VTM, heeft 

aandacht besteed aan onze wedstrijd. Op TV-Oost kregen we zelfs een 

hele reportage.  Dat ons eigen aflossingsteam een eerste plaats haalde 

is ook iets om in de analen van de club bij te schrijven.

Voor alles wat er deze winter gepresteerd werd wil ik onze leden en 

bestuursleden hartelijk bedanken. Een speciale dank voor Yorick die 

er voor zorgde dat onze put ijsvrij was op de dag van de wedstrijd. 

Ook de jaarlijkse wijnverkoop kunnen we weer positief beoordelen. 

Nogmaals proficiat aan al degenen die zich hebben  ingezet om onze 

voorraad wijn aan de man te brengen. Langzaam zetten we onze 

penibele financiële situatie weer recht
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Vervolg woordje van de voorzitter.
In dit Dybke zijn uiteraard weer verschillende interessante artikels te lezen. Onze eigen Peter staat hier 

bijna integraal voor in. Ik kan niet op één bladzijde vermelden wat Peter voor de club allemaal doet. 

Webmaster, fotograaf, penningmeester, secretaris, tijdopnemer, uitgever van het Dybke, sponsors 

zoeken, steeds aanwezig zijn op de steiger, organiseren van de wedstrijd, de doop, het eindfeest, af-

fiches en folders  ontwerpen en laten drukken, aanspreekpunt zijn voor onze leden, contactpersoon 

zijn  voor derden, steeds aanwezig zijn op vergaderingen van de sportraad, opsteller zijn van onze 

subsidieaanvraag, en nog een hoop andere dingen. Kunnen jullie hem daarvoor ook af en toe eens wat 

lof toezwaaien? Vooral nu hij door gezondheidsproblemen nog andere zorgen aan zijn hoofd heeft.

Toen we enkele jaren geleden de club terug op poten hebben gezet zijn we ook eerlijk geweest. We 

hebben gezegd dat het moeilijk zou worden. Maar we hebben ook gezegd dat we er uit zouden 

geraken. Wel nu kan ik gerust zijn in de wetenschap dat we nog vele jaren kunnen “ijsberen”. 

En zoals op televisie gezegd: “veur ons est noeit te kaad”.

François



Er is een nieuwe club aangesloten bij de federatie 

en yep het zijn ook ijsberen en nog leuke ijsberen 

ook. Wegens de examenperiode op school waren 

we maar met een kleine delegatie op post, amper 

4 leden. Steven was de chauffeur van dienst en 

we hadden ook een hele voorraad wijn mee die 

we nog ter plaatse verkocht hebben. De uitdag-

ing was een aflossing en de trofee was een mooie 

marmeren ijsbeer, die momenteel te bezichtigen 

is op onze trofeënkast in de cafetaria. Dit is een 

wisselbeker en na 3 keer winnen is deze voor ons. 

Maar even terug naar de club in Mol. Deze heren 

hebben een sauna ontworpen en iedere ijsbeer 

mag daar gebruik van maken, ook onze leden 

hebben lang vertoefd in de sauna en begonnen 

zelf te dromen om in Dendermonde ook een sau-

na te installeren. De materiaalmeesters zullen de 

komende tijd dus nog wat werk hebben. Het was 

een prettige kennismaking met de leden van Mol 

en voor hen is ook deelnemen belangrijker dan 

winnen wat ook onze leuze is. Volgend seizoen 

hoop ik met meer leden ginds aanwezig te zijn 

want het is echt de moeite waard en een plezante 

uitstap. Volgend seizoen zou deze ontmoeting 

plaatsvinden het laatste weekend van november, 

dus 14 dagen na de wedstrijd in Theux. Ik kijk er 

zeker al naar uit en Thomas, Koen, ik en Steven 

zullen zeker alvast van de partij zijn.
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Zwemfeest te Mol.
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Traditioneel op onze activiteitenkalender is 

de kerstduik in Pollare. Al vele jaren zijn we 

daar op bezoek en wordt onze 

aanwezigheid enorm geapprecieerd. 

Het is ook een weerzien met de bellenman 

die dit jaar ook het ijskoude water 

trotseerde en Viv Van Dingen die alle jaren 

ook van de partij is en dit jaar spontaan met 

onze leden op de foto ging. Na een aan-

kondiging van de bellenman ging deze in 

het water en werd voor even Viv de 

bellenvrouw of hoe moet je het anders 

gaan stellen. Patjen zag het niet goed 

zitten om in het water te gaan, maar 

François en Yorick gingen spontaan 

zwemmen maar werden al terug gefloten 

door de redders omdat ze naar de 

donkere kant van het water gingen. Jamie 

probeerde zich met Jelle te overtuigen dat 

het water niet koud was en gingen dan ook 

hun plons wagen. Thomas trok zich er niks 

van aan en ging zo in het water en Thierry 

had voor de gelegenheid zijn muts op van 

Jagermeister.

Kerstduik in Pollare.
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Kerstduik in Brugge.

Dit seizoen was het ook even wachten op de uitnodiging voor de Kerstduik in Brugge, 

maar uiteindelijk kwam deze toch in de mailbox terecht. ER is weinig veranderd aan het 

concept, juist de acts van de Bruggelingen zijn blijkbaar toch in gekort. De meeste 

deelnemers gaan er naartoe om de lekkere Jagermeister te proeven die ook jaarlijks van 

de partij zijn met twee lieftallige dames, die voor de gelegenheid even wilden poseren 

voor de camera. Sem had een soort van zwemrok uitgevonden om zijn benen warm te 

houden en François had de nodige richtlijnen gegeven om na de duik toch nog droge 

kledij te hebben. Yorick Jelle, Thomas,Thierry ( met de gekende muts van Jagermeister) 

Jamie, Patjen en zelf Cian waren ook van de partij. Sommige gingen snel en spontaan in 

het water en andere lieten even op hun wachten. Zo stond Patjen weer te wachten en 

trok Jamie een gezicht dat hij het niet zag zitten. Cian stond waarschijnlijk te wachten 

op zijn slow motion moment. Peter Mol van de club van Boom besloot dan maar een 

handje te helpen om onze leden sneller in het water te krijgen en Patjen maakte al snel 

kennis met deze manier en kon niet meer terug, tot groot jolijt bij de DYB’ers en de leden 

van Boom. Cian zag deze manier niet echt zitten en was zich aan het verweren, maar 

de nieuwe manier werd stopgezet. Jelle had reeds in het water geweest en besloot toch 

nog even terug te gaan. Jamie had ook al meerder malen in het water geweest en krijg 

er bijna niet genoeg van. Dan kwam Cian zijn slow motion moment en trotseerde ook 

het koude water. Jamie was even teleurgesteld dat hij geen Jagermeister meer kreeg. 

We hebben het begrip ijsberen weer eer aangedaan. Het cafeetje zit steeds bomvol, 

maar het terras was nog vrij en die plaatsen werden door ons ingenomen. Het was weer 

een geslaagde dag en de grootste deel ging nadien nog een aanval doen op de pizza’s in 

de plaatselijke pizzahut. Bij ons was het iets beschaafder en gingen naar de spiegel waar 

nog eens werd nagekaart over de kerstduik.
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Foto’s Kerstduik in Brugge.
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De Kerstman op bezoek.
Een vast gegeven is ook het bezoek van de Kerstman op bezoek bij ons op de steiger. Dit 

jaar liep het ook niet van een leien dakje en kende de Kerstman problemen met zijn 

Rudolf. Die liep niet zoals het moest en daarmee had de Kerstman nog zijn 

vrijetijd kostuum aan, maar opeens verscheen hij op de parking. Robby was door het 

dolle heen en François had zijn kleindochter meegebracht en was aanwezig met zijn 

madam. An nam plaats achter de soep en de jenever en de Kerstman deelde zijn snoep 

uit. Als de leden in het water geweest waren kregen ze snoepjes van de Kerstman, 

hetgeen bij Robby heel motiverend werkte om snel in het water te gaan om toch maar 

die snoepjes te bemachtigen. Er werd nog na gekeuveld aan de tafel en de meeste 

leden gingen naar het zwembad om zich op te warmen. De Kerstman en een deel van 

het bestuur gaan dan richting cafetaria en daar gaat de Kerstman ook steeds rond bij de 

aanwezige bezoekers en die krijgen inderdaad ook allemaal snoepjes. Daar worden dan 

menigte Leffe’s verzet en nadien kwamen onze leden ook bij de compagnie en werd het 

nog een dolle boel. Zeker voor herhaling vatbaar.
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We hebben er enkele jaren moeten op wachten, maar dit seizoen konden we terug ken-

nis maken met de sneeuw op onze steiger. Het levert steeds leuke foto’s op en vooral 

veel bewondering bij de bezoekers van zwembad Olympos. De leden blijken het steeds 

leuk te vinden, ijsberen bij sneeuw. Soms kan je aan de gezichten wel andere reacties af-

lezen. Nog een change wat we zo zotte en leuke leden hebben in de club en Erwin vond 

het weer zalig om zo in het water te gaan.

Dat onze ijsberen een rijke fantasie hebben dat is allang geweten en soms in een bar 

tijdens een gesprek kom je soms nog het één en het ander te weten. Zo wilde Jamie na 

een duik een verdubbelaar hebben die ze waarschijnlijk ook bij Mega Mindy gebruiken 

om warme chocomelk te verdubbelen en zo langer genot te hebben van waarschijnlijk 

de warme drank. Thomas was van dat verhaal zo geschrokken dat de chocomelk op zijn 

bril belandde. Waarschijnlijk zal er een verdubbelaar in de buurt geweest zijn.

Sneeuwpret op de steiger.

Wens of droom.
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Nieuwjaarsduik in Bredene.

Normaal gezien ging de Nieuwjaars duik 

in Bredene doorgaan op 10 januari maar 

werd wegens storm aan zee uitgesteld.  

Enkele weken later ging de duik dan door 

op 24 januari. Sommige die oorspronkelijk 

ingeschreven hadden moesten dan verstek 

laten gaan. Toch waren ze nog met drie. 

Deze Nieuwjaars duik zal noot boven de 

300 deelnemers kennen en blijft dus leuk 

voor te doen. François, Peter Bruyninckx 

en Thierry hebben dan onze club 

vertegenwoordigd in Bredene. Als je even 

op de site gaat kijken staat er een enorme 

fotoshoot van Thierry op, yep met zijn 

gekende Jagermeister muts. Waarschijnlijk 

is hij op die manier in het oog gesprongen 

van de camera. Er was ook een delegatie 

van de NMBS aanwezig tijdens de duik en 

allemaal in hun werkkleren. De trein zal 

weer even moeten wachten hebben.



DYBKE 43 ~ december 2014 • februari 201512

Wedstrijd in Brugge.
Onze trouwe zwemmers stonden klaar 

voor de eerste wedstrijd van het nieuwe 

jaar. Het was een wedstrijd met veel wind 

stoten. Gelukkig waren we niet zat en 

konden we ons evenwicht houden. Dit was 

wel moeilijker op de stijger die los op het 

water lag. Natte voeten had je iedereen die 

over de steiger liep.  De natte voeten en 

de harde wind waren natuurlijk de klein-

ste zorgen van onze zwemmers. Ze waren 

drukker bezig met hun wedstrijd. Ze 

hadden al hun concentratie nodig om 

stabiel te kunnen blijven staan op de 

startblokken van de steiger. Ze hadden ook 

het geluk dat de wind mee zat om te 

starten, ze kregen een duwtje in de rug. 

Onze trouwe zwemmers, Thierry, Yorick, 

Steven en Sem hebben zeker en vast hun 

beste gedaan. Niet enkel in hun 

individuele wedstrijden, maar ook in de 

aflossing hebben ze zich niet laten ken-

nen. Onze trouwe tijd opnemer, Peter, kon 

er niet bij zijn, maar hij had voor een zeer 

goede vervanger gezorgd. Patje stond klaar 

met zijn kleine chronometer, waar hij 

terecht trots op mag zijn. Het is misschien 

iets klein, maar werkte beter als de andere 

chronometers. Ik, Amber, zorgde uiteraard 

weer voor een talrijk aantal foto’s van onze 

zwemmers en hun wedstrijden. Het was 

een winderige maar geslaagde dag voor 

een ijsberen wedstrijd.

Amber heeft dan nog een beertje gekregen 

en was er heel gelukkig mee, 

waarschijnlijk slaap die nu ook in haar bed, 

wie zal het ons zeggen. Als je de vraag aan 

Sem stelt krijg je geen antwoord, maar 

enkel een nijdig lachje.

Amber
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Wase IJsberenduik in De Ster.

Dezelfde dag als de wedstrijd in Brugge gaat ook de Wase IJsberenduik door in De Ster. 

Het is trouwens ook de thuishaven van Erwin, yep de ijsbeer die het water altijd zo zalig 

vind. Deze activiteit staat ook steenvast op onze kalender en alle jaren gaat er vanons 

ook steeds een delegatie naar De Ster. Yorick, Thierry, Peter Bruyninckx en François 

gingen nog een frisse duik nemen in De Ster. Er was dit jaar weer veel volk op 

afgekomen en niet alleen van Sint Niklaas, ook ver daarbuiten. De organisatoren 

waren heel tevreden beginnen stillaan te hopen op een groter evenement. Soms is dat te 

betreuren want hoe groter het evenement wordt, hoe meer schade het kan aanrichten. 

Je ziet in De Ster ook taferelen als verkleedpartijen en dergelijke toestanden als in 

Oostende en dat maakt het echt ludiek en plezant. Na afloop van de duik trakteerde 

Erwin nog in zijn stamcafé en werd het daar een vrolijke boel. Waarschijnlijk voor 

herhaling vatbaar in de komende seizoenen.

Foto’s wedstrijd Brugge.
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Wedstrijd in Boom.

De opkomst van onze club op de wedstrijd 

van Boom was zeer klein. We konden één 

auto vullen. We hadden twee 

wedstrijd zwemmers mee, Thierry en 

Yorick, die beide gingen voor 50m en 

100m. Onze demostratie zwemmer 

Thomas heeft zich ook niet laten onder 

doen voor onze wedstrijd zwemmers en 

sprong er met volle overtuiging in. Patje 

stond met zijn kleine chronometer klaar 

om de wedstrijden op te nemen. Bij deze 

wedstrijd mogen we oprecht een applaus 

geven aan Yorick voor het winnen van zijn 

allereerste wedstrijd. Proficiat Yorick met je 

terechte overwinning. Onze Collega’s van 

Boom konden ons met vreugde vertellen 

dat hun zwembad zal blijven bestaan. Hun 

onrust voor het verliezen  van hun zwem-

plaats konden ze dus van de baan vegen. 

Hun blijdschap was dan ook te zien en zeer 

zeker terecht. Ik, Amber, vulde de auto op 

en had weer mijn trouwe vriend het 

fototoestel van Peter mee. Deze mocht-

en ook deze keer zeker niet ontbreken. 

De koude zal ons niet rap tegenhouden. 

Zo stonden we, Thomas en ikzelf, met vol 

enthousiasme aan te moedigen voor onze 

zwemmers. 

Amber
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Ons ijsberenfestival aflevering 37

Op zondag 8 februari was het weer zo ver 

de Vlaamse kermis aan Olympos in een 

organisatie van de IJsberen. Maar de 

organisatie van deze wedstrijd verliep niet 

zonder slag of stoot. Zo hadden we af te 

rekenen met vriesweer wat onze vijver 

herschiep in een ijsoppervlakte. Met een 

wedstrijd mag er geen ijs op het water 

aanwezig zijn, dus werd alles in het werk 

gesteld om het ijs te doen verdwijnen. 

Onze pomp bleek stuk te zijn dus werd de 

stadsdiensten maar continue lastiggevallen 

door ons om toch maar onze wedstrijd te 

laten doorgaan. Yorick had al sinds don-

derdag een kleine pomp in het water ge-

legd wat al een mooi resultaat opleverde. 

De brandweer had ondertussen opvraag 

van de technische dienst onze pomp uit 

het watergehaald voor nazicht en deze 

bleek onherstelbaar te zijn. Vrijdag kwamen 

deze heren een extra kleine pomp in het 

water leggen wat een ijsvrije vijver 

opleverde tegen de zondag. Ondertussen 

was alles in het gereedheid gebracht tegen 

de zondag. De bibberduik was afgeschaft 

wegens te koud en wij kondigden aan dat 

onze wedstrijd toch ging doorgaan, wat 

alle mogelijke persbezoeken op zondag 

opleverde. Het was jaren geleden dat we 

nog zoveel pers gezien hadden. Zelfs TV 

Oost was van de partij en voor de eerste 

keer waren we ook te zien op het VTM 

nieuws. En onder het motto wij hebben 

het graag koud ging ons 37ste ijsberenfes-

tival die zondag van start en het was koud. 

Het water had een tempratuur van 2° en 

de toeschouwers stonden in de hal van 

Olympos zich op te warmen. Jolientje was 

ijverig in de weer om de uitslagen naar het 

secretariaat te brengen samen met 

Ronald, maar Jolien had toch problemen 

met al die trappen. De hamburgers werden 

ook vlot verkocht en de soep door Amber 

en Yaëlle en dat allemaal onder het 

waakzame ook van Peter Bruynickx die de 

kassa en de jenever bemandde. 

Ondertussen verliep alles vlot en met 

bezoek van Magda met haar 

wielertoeristen ging de verkoop van de 

jenever ferm de lucht in, want hoe die 

mannen zijn thuis geraakt dat weet nie-

mand. De wedstrijd zelf was ook heel 

boeiend Sem zwom een tweede plaats met 

amper een verlies van twee hondersten. 

Yorick zwom een eerste plaats en Thomas 

werd op zijn eerste wedstrijd tdeede wat 

ook heel verdienstelijk is. 
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Ook Thierry zette zijn beste beente voor 

en hehaalde ook de eerste plaats in zijn 

reeks en op de 100 meter zelfs een tweede 

plaats wat ook verdienstelijk is. Vincent 

haalde op de 100 meter eerste en Yorick 

een verdienstelijke derde plaats. In de 

aflossing haalde ons team zelfs de over-

winning tot grote ergernis van andere 

clubs. Honoré was ook weer in zijn ele-

ment achter de microfoon en het afroepen 

van de wedstrijdn. En de jenever vloeidde 

rijkelijk en de hamburgers gingen vlot over 

de toonbank. Ondertussen verplaatste 

iedereen zich naar de feestzaal voor de 

overheerlike beenhesp en nadien de prij-

suitreiking die ook feiloos verliep. Iedereen 

is tevreden naar huis gegaan. Even was 

er nog twijfel of er ooit een 38ste editie 

van de wedstrijd ging doorgaan wegens 

te hoge kosten voor de organisatie, maar 

ondertussen is dit probleem reeds van de 

baan en zal volgend seizoen onze 38ste 

editie doorgaan in Dendermonde. Trou-

wens nogmaals bedankt voor de vele hel-

pende handen tijdens onze wedstrijd.
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Foto’s Ons ijsberenfestival aflevering 37
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Foto’s Ons ijsberenfestival aflevering 37



Hoe kan je de ijsberen snel in het water laten gaan tijdens een training? Gewoon je 

schrijft de weergoden aan om het eens goed te laten regenen en alhoewel ijsberen een 

watersport is, worden sommige leden niet graag nat en tijdens de training dat het ferm 

aan het regenen is, gaan ze heel snel te water … je hoeft ze dan niet aan te moedigen 

van wie is de volgende. Misschien een tip naar het bestuur een sproeier instaleren op de 

steiger als de training dreigt uit te lopen, dan kan men deze aanzetten en gaan de leden 

spontaan in het water.
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Snelle training.

DYB Shop

Training DYB 30,00 €

Zakdrankflesje 5,00 €

Badmuts Siliconen 

7,50 €

Badmuts Latex

1,30 €

Badmuts DYB

6,00 €



Wedstrijd in Hoei.

De laatste wedstrijd van het seizoen is tra-

ditiegetrouw de wedstrijd in Hoei, waarbij 

de Maas wordt overgezwommen.

Normaal wordt van deze activiteit een 

weekend gemaakt, maar dit jaar liepen de 

dingen een beetje anders en stond ik om 

half 9 te wachten aan onze zwemvijver, 

waar Yorick me ging oppikken.

De ontvangst in Hoei was hartelijk, maar 

er was toch een beetje verwarring toen 

Yorick zijn badmuts wou afhalen. Zijn num-

mer was namelijk al door iemand anders 

meegenomen. Gelukkig kreeg hij snel een 

andere badmuts toegestopt, met het pas-

sende nummer 100. Door dit oponthoud 

was hij wel een beetje laat voor de bus, 

en toen heeft hij wel een opwarming type 

BYK moeten doen, namelijk naar de andere 

oever lopen.

De stroming in de Maas was dit jaar redeli-

jk sterk, verschillende deelnemers dreven 

een behoorlijk eind af. Gelukkig konden 

we onze Yorick goed in het oog houd-

en, omdat hij de enige zwemmer met 

een witte muts was. Wij hebben hem luid 

aangemoedigd en hij heeft enorm goed 

gezwommen. Het resultaat is een mooie 

zesde plaats.

Daarna was het mijn beurt om te zwem-

men, en samen met Patje en Thomas 

stapten we in het bootje voor de demon-

stratie. Bij het in het water springen wist 

ik weer waarom ik in Hoei zo graag mee 

zwem: Met de stroming van het koude wa-

ter gaat de adrenaline meteen de hoogte 

in!

Tot slot was er nog de befaamde spaghet-

ti en de prijsuitreiking. Helaas hebben we 

enkele van de foto’s die ze daar van ons 

genomen hebben niet ontvangen, maar 

gelukkig weet ik dat Peter, onze huisfo-

tograaf, zelf ook wel voldoende foto’s zal 

hebben genomen.

Steven
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… Jolien overweegt een burka te kopen …

… Arian ambitie heeft om in het bestuur te komen …

… Erwin blijft het water zalig vinden …

… Cian zwemmen in het koude water zot vind …

… Jolien graag een schuifaf zou hebben om in het water te gaan …

… Arian soliciteert met zijn das voor de raad van bestuur …

… Erwin vindt het nog steeds zalig in het water …

… Robby zich perfect profileert als mascotte van de club …

… Patjen John & Koko een prachtige Kerstsong vindt in plaats van John & Yoko …

… Cian zijn gezicht soms te moe is om te lachen …

… Arian geld wil laten rollen …

… Cian zo moe was na school dat hij niet meer kon rekenen …

… Nathan eerst zijn voeten opwarmt in het water …

… Onze leden oefenen voor de 50m hondeslag …

… Arian van elke training een danceshow wil maken …
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Ziezo, daarmee zijn we bijna op het einde van ons seizoen gokomen.

Het is weer razend snel voorbij gegaan vind ik, alle activiteiten komen in een snel tempo 

voorbij.

Ik hoop dat ook iedereen er van genoten heeft zoals de meeste. 

Misschien dat er in de toekomst nog wel iets op de proppen komt als een zomerseizoen 

dat we allen samen gezellig gaan bbq’en en nog wat zwemmen om de maanden te 

overbruggen.

Ik zou zeggen tot een volgende editie van ons clubblad.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.

Slotwoord

… Wist je dat …
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Naam: Van Dessel

Voornaam: Amber

Roepnaam: Ambertje, Api-ke

Geboortedatum:  23/01/1995

Woonplaats:  Dendermonde

Hobby’s:  ijsberen, iets gaan drinken, dansen en onnozel doen

Lievelingseten:  echte Belgische frietjes

Haarkleur:  donker blond, licht bruin

Kleurogen:  groen

Lengte: groot genoeg 

Schoenmaat: te groot

Geslacht:  vrouw

Lievelingsdier:  zolang het maar zacht en knuffelbaar is

Geluksgetal: 5

Lievelingskleur:  blauw, rood, bordeaux en appelblauw-zeegroen

Mooiste land:  dromenland

Ik ben een beetje verliefd op......:  Dat is een zeer goede vraag.

Ergste nachtmerrie:  Mensen verliezen

Mijn dagelijkse soap:  Home and away

Leukste geschenk:  Als het maar uit het hart komt

Lijfspreuk:  Het leven is te kort om ongelukkig te zijn.

Ik ben jaloers op:  niemand in het bijzonder

Mijn idool is:  mijn mama

Favoriete groep:  Maroon 5

Lievelingsdrank:  coca cola

Beste film:  Ik heb geen voorkeur

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Alle momenten die we samen beleven.

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? Moet ik dan een 

voorkeur hebben? Ik heb ze allemaal even graag.

En de volgende is: Yorick De Plecker

Kettingbotsing met:  Amber Van Dessel
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