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Voorwoord.

Het is weer voorbij het mooie seizoen en het is een mooi seizoen 

geweest. Tot onze spijt zagen we een paar bekende gezichten niet 

meer op de steiger en bleven onze nieuwelingen soms afwezig tijdens 

de trainingen, maar we hebben er weer een prachtig seizoen van 

gemaakt. We mochten weer rekenen op de talrijke interesse van de 

pers en haalden we moeiteloos veel belangstelling. Ik hoop dat het 

zich zal uiten bij de komende seizoenen. Door met de gezondheid te 

sukkelen kwamen de clubblaadjes later toe en volgende ze ook elkaar 

snel op, maar ze blijven bestaan en de fratsen van onze leden worden 

nog steeds uitgeschreven in het groot. Dit soms tot groot jolijt van 

anderen en met schaamte van de betrokken personen. Maar het mag 

zeker nooit kwetsend worden en dat beloof ik. Alle vaste items zijn 

weer verwerkt en is er ook tijd besteed voor het trainershoekje. Wie 

nog mensen kent die graag eens willen komen proberen, die zullen 

we dan verwelkomen in het nieuwe seizoen. Wie ooit lid geweest is en 

graag wil terug komen, zullen we uiteraard opnieuw verwelkomen. 

Allee ik ga u nu laten genieten van onze laatste fratsen van het 

afgelopen seizoen.

Regards 

Peter
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Woordje van de voorzitter.
Het is een heel speciaal gevoel, het schrijven van dit stukje. Inderdaad 

het is een buitenbeentje. Onze vlijtige secretaris wou alsnog een 

Dybke uitbrengen in de loop van de rustige (althans voor ijsberen) 

zomermaanden. En ik die dacht dat ons vorig blaadje, nr.43, het laatste 

van het seizoen 2014-2015 was. Blijkbaar kan onze secretaris moeilijk 

afscheid nemen van zijn topseizoen.

Ik meen evenwel te mogen zeggen dat ons bestuur tijdens de vorige 

actieve wintermaanden geprobeerd heeft om zo veel mogelijk naar alle 

leden te luisteren. Het is natuurlijk zo dat in een club met verschillen-

de leden, met elk hun eigen achtergrond, met grote leeftijdsverschil-

len, met mensen met diverse interesses ,  ook verschillende ideeën en 

standpunten over allerlei items aanwezig zijn. Iedereen heeft wel eens 

zijn eigen mening over een bepaald onderwerp of over een bepaalde 

activiteit. Het is de taak van het bestuur om al deze positieve, al dan 

niet terechte of onterechte, opmerkingen in de juiste, voor de club de 

beste, richting te sturen. Het ligt zeker niet in onze natuur om steeds 

onze eigen mening als de enige waarheid te verkondigen. Ik kan er dan 

ook niet aan voorbijgaan om nog eens een warme oproep te doen om 

aanwezig te zijn op onze volgende algemene vergadering bij de start 

van het volgende ijsberenseizoen in september 2015. Op die verga-

dering kan ieder lid zijn grieven of opmerkingen, in een gemoedelijke 

sfeer, bij een lekker drankje, naar voor brengen. Ook nieuwe ideeën en 

voorstellen zijn steeds welkom. 

We mogen fier zijn op het feit dat we beroep kunnen doen op heel 

wat vrijwilligers bij onze activiteiten zoals o.a. onze jaarlijkse ijsberen-

wedstrijd. Dit bewijst de inzet en motivatie, de werkkracht  en het en-

thousiasme, van onze leden en bestuursleden. Deze persoonlijke inzet 

is van levensbelang voor de club, deze inzet is onbetaalbaar voor het 

voortbestaan van de Dendermondse IJsberen. Het was mij, ook in dit 

seizoen, een eer en een genoegen, een voorrecht, om jullie voorzitter 

te zijn.                                         François
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Het was weer zo ver. Je hoorde overal 

alaaf alaaf dat wil zeggen dat de 

carnavalsgekte weer in het land was. Tijd 

voor onze vierde carnavalsduik dat voor de 

tweede maal doorging in Den Bunt. 

Op voorhand wisten we dat de leden van 

de scouts niet aanwezig konden zijn 

wegens een jaarfeest en blijkbaar gaan die 

mannen liever feesten dan gaan 

zwemmen in het heerlijke water. Ook de 

ijsberen van Boom hadden laten weten 

dat ze dit jaar niet aanwezig konden zijn. 

Maar enkele leden van de ijsberenclub van 

Deurne waren er wel en natuurlijk onze 

leden die talrijk aanwezig waren, zelfs de 

kleinzoon van François had voor de 

gelegenheid zijn zwembroek aangetrokken 

of was dit enkel maar omdat de pers ook 

aanwezig was. Klankman en 

ambiancemaker van dienst was weer Hon-

oré en zelfs de sloten van zijn auto be-

gaven het onder de carnavalsmuziek. We 

waren dus met een kleinere bende maar 

het was heel plezant en iedereen ging met 

veel enthousiasme in het water en waar 

zoals vorig jaar ook weer de 

polonaise werd  verder gezet in het water. 

De bezoekers van de bunt zagen van op 

het terras dat het goed was. Na afloop kon 

de deelnemers ook nog eens 

lekker nagenieten bij een jenever die ri-

jkelijk werd uit gegoten door leden van de 

NVA. Ondertussen was François bonnetjes 

aan het uitdelen van Karmeliet en Koninck 

en werd er nog lekker nagenoten op het 

terras. 

Er werden zelfs al plannen gemaakt voor 

een vijfde editie van de carnavalsduik, maar 

dat is natuurlijk voor het volgende seizoen.

De 4de Carnavalsduik.
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De 4de Carnavalsduik.
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Onze doop verliep dit seizoen een beetje in 

mineur. Van onze nieuwelingen was er spi-

jtig genoeg niemand aanwezig tijdens hun 

doop. 

Voor de eerste keer sinds het ontstaan van 

de club en als er nieuwelingen zijn, is er 

geen doop 

doorgegaan op de laatste dag van het 

seizoen. Enkele seizoenen geleden was 

zelfs Piet Buysse aanwezig tijdens de doop 

van talrijke nieuwe leden van de club. Maar 

de ijsberen zou de ijsberen niet zijn, als er 

niets speciaals op het programma stond 

dat niet gepland was. Ons meter Magda en 

voorzitter François vonden het vervelend. 

Magda had speciale regelingen genomen 

om zeker tijdig aanwezig te zijn tijdens de 

doop. 

Maar er was niemand, dus hebben onze 

aanwezige ijsberen geïmproviseerd en 

Jolien heeft dit moeten bekopen. 

Eerst wilde ze buiten niet zwemmen en 

vroeg of ze direct naar binnen mocht. 

Voor sommige met name Jamie en Sem 

kon dit niet en pardoes ging Jolien met 

badjas en toebehoren in het water. 

Tot groot ongenoegen van Jolien, ze vond 

dit niet kunnen. Maar op de steiger was 

iedereen aan het lachen. Het bestuur 

moest dit dan maar bekopen, maar zit haar 

broer ook niet in het  bestuur? 

Het is trouwens de enigste dag dat er leden 

worden ingeduwd normaal door de proost, 

maar omdat er geen dopelingen 

aanwezig waren, werd er een ander 

slachtoffer gezocht en gevonden. Zelfs de 

meter kon er om lachen en vond het leuk. 

Het deed wel de toeschouwers een klein 

beetje afschrikken, maar hopelijk zijn er 

volgend jaar wel dopelingen aanwezig.

Doop van de nieuwe ijsberen.
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Eindfeest seizoen 2014-2015.
Voor de laatste keer zakten we af naar 

feestzaal het Spiegelpaleis te Zele om het 

einde te vieren van ons afgelopen seizoen. 

Voor de laatste keer omdat Leon en Arielle 

op verdiende rust gaan op het eind van dit 

jaar. Ze waren ook jarenlang sponsor van 

onze club en onze affiches van de 

activiteiten kregen er steeds een mooie 

plaats. Met veertien waren we aanwezig, 

Thierry kon niet aanwezig zijn wegens 

werkzaamheden en Robby die toch niet 

eet was ook niet officieel ingeschreven 

maar was wel aanwezig en hij heeft zijn 

naam als mascotte alle eer aangedaan. Op 

het programma staan steeds 

dezelfde items geprogrammeerd. Eerst een 

heel goede en gezellige maaltijd en 

tussendoor de bekendmaking van het 

klassement en de powerpoint met de 

hilightfoto’s van het afgelopen seizoen, 

wat steeds op een lach onthaald word, 

tenzij jezelf in een gênante positie op de 

foto staat. Onze voorzitter François vindt 

het steeds een betere presentatie dan het 

voorbije jaar. De meeste items zijn 

hetzelfde juist de foto’s zijn anders of tenzij 

er weer eens iets nieuws 

gebeurd is bij de ijsberen en dat het 

uiteraard op foto staat. Soms zijn er leden 

blij dat sommige verhalen niet aangehaald 

worden tijdens het 

eindfeest. Tijdens het klassement is het 

steeds spannend wie er op welke plaatst 

stond en zelf Erwin was in de wolken met 

al de aandacht rond hem en kreeg ook het 

meeste applaus van de 

aanwezigen. Zelf de uitbaters kwamen 

meekijken naar het klassement en de 

presentatie van het voorbije seizoen. Ze 

vonden het tevens het ook leuk en waren 

trouwens heel tevreden van ons bezoek. 

Nadien zijn we ook nog bij een andere 

sponsor op bezoek geweest die trouwens 

ook vereerd was met ons bezoek, wat 

leidde tot vroege uurtjes. Maar ik ben er 

zeker van iedereen is weer tevreden naar 

huis gekeerd en Yorick zeker hij had dit jaar 

een heel mooie trofee, alhoewel deze even 

op de parking viel uit zijn auto op de 

parking, maar hij was weer een super 

tevreden ijsbeer dit jaar. Benieuwd of hij 

volgend jaar concurrentie zal krijgen voor 

zijn eerste plaats.



DYBKE 44 ~ maart 2015 • augustus 20158

Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2014-2015.

01 Yorick De Plecker  316

02 Thomas Roels   266

03 Thierry Smulders   200

04 Steven Van Herck  197

05 Peter Van Doorsselaer  186

06 Jelle Raes    185

07 Jamie Veldeman   180

08 Patrick De Meyer  178

09 Sem Viroux   176

10 François Van den Broeck 167

11 Jolien Raes   162

12 Amber Van Dessel  154

13 Erwin Nique   118

14 Peter Bruyninckx   75

15 Cian Toillitt    67

16 Robby Baeyens   61

17 Serge Gyselinck   43

18 Honoré De Blieck  40

19 Arian Maes    37

20 Koen Van Malderen  25

21 Ronald Cool   23

22 Nathan Van de Velde  9

23 Jonas Waeterschoot  2
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2014-2015.
Steeds tijdens de trainingen worden de aanwezigheden opgenomen van de leden die 

komen ijsberen, het fameuze streepkes systeem waar iedereen naar benieuwd is.

Op het einde van het seizoen wordt steeds het volledig klassement bekend gemaakt en 

komt men uit op de regelmatigste ijsbeer van het afgelopen seizoen. Ons seizoen duurt 

maar 6 maand maar is enorm intensief. Op het hele seizoen kan men heel wat punten 

sprokkelen en zo zie je maar vele kleine maken 1 groot. Zo zijn er bij uit activiteiten 20 

punten te verdienen en 1 punt bij de trainingen op dinsdag, donderdag en zaterdag. Als 

men in dezelfde week driemaal aanwezig is geweest, krijg je nog 2 bonuspunten wat 

het totaal op 5 punten brengt per week. Die worden dan opgeteld en zo krijg je het eind 

totaal. Het klassement en bijhorende tekst vindt u hieronder.

Op nummer 23 staat één van de nieuwelingen die we amper 

twee keer gezien hebben dit seizoen. De laatste keer was met 

halloween waar hij spontaan een pompoen op zijn hoofd zette. 

Waarschijnlijk heeft dat er iets mee te maken waardoor hij niet 

meer kwam ijsberen en het was nochtans een natuurtalent. Met 

2 punten Jonas Waeterschoot.

Op de 22ste plaats vinden we nog een nieuweling die niet zoveel 

punten sprokkelde en vooral veel af te rekenen had met pech. 

Bij zijn eerste training had hij pech met de fiets. Dan geraakte hij 

gekwetst en is dan op een slechte periode ziek gevallen en zou 

terug gestart hebben in het koudste van het seizoen en dat zag 

hij waarschijnlijk niet zitten. Met 9 punten Nathan Van de Velde.

Op de 21ste plaats vinden we een lid die we bijna niet gezien 

hebben dit seizoen. Maar als hij komt ijsberen vind iedereen het 

steeds grappig met zijn beer ijs op de klompen. Hij had nochtans 

eens beloofd om meer te komen en zelfs terug wedstrijden te 

zwemmen. Het was dit seizoen ook eventjes wachten op hem, 

met 23 punten Ronald Cool.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2014-2015.

Zijn we toegekomen aan de top 20.

Op 20 vinden we onze derde nieuwkomer van dit seizoen. We 

hebben hem spijtig genoeg ook niet veel gezien en nu gaat deze 

jongen ook nog voor brandweerman. Misschien dat hij ooit eens 

zal komen ijsberen met zijn helm op. Dat hebben we nog nooit 

gehad in de club, maar ons motto is nog steeds voor alles is er 

een eerste keer. 25 punten heeft hij verzameld 

Koen Van Malderen.

De 19de plaats wordt ingenomen door één van de grappigste 

leden van de club. Hij heeft zelf onbewust model gestaan voor 

een coverfoto van een folder van de club en die folder zal ook 

algemeen dienen als good practies voorbeeld voor andere clubs. 

Misschien een nieuwe carrière in het verschiet. Hij is alleszins 

nog een actief rugbyspeler ook, wat hem een kwetsuur 

opleverde en zo ook even buiten strijd was bij het ijsberen. 

Met 37 punten Arian Maes.

De 18de plaats wordt ingenomen door de peetvader van de 

Dendermondse IJsberen. Overal waar hij verschijnt is er steeds 

ambiance. Het uitspreken van de namen van onze Waalse 

vrienden geeft iedereen spontaan een glimlach. Met de 

carnavalsduik liep het even mis eerst met de installatie en daarna 

met het sluiten van zijn wagen. Spijtig genoeg is hij hier vandaag 

niet en toch met 40 punten Honoré De Blieck.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2014-2015.

Nummer 17 wordt ingenomen door onze vierde nieuweling. 

Zo nieuw is hij niet meer want bij het bezoeken van de site van 

Brugge blijkt hij al enkele jaren actief te zijn in de ijsberenwereld. 

Juist zijn madam zal hem niet graag naar Dendermonde zien 

komen omdat hij soms al eens durft blijven hangen in de 

cafetaria. Met 43 punten Serge Gyselinck.

Volgens sommige leden in de club is nummer 16 de mascotte 

van de club en hij gedraagt er zich ook zo wel naar. Zelfs het 

koude water in de vijver kan hem niet afkoelen en zo blijft hij 

maar actief rondlopen. Het zal waarschijnlijk te maken hebben 

met zijn jeugdige leeftijd. Zelfs met zijn communie kwam Ian 

Thomas optreden en dat was nog nooit gezien. Hij meet zich 

graag met de grotere leden en als hij niet kan winnen moeten 

zijn broers het bekopen. 

Robby Baeyens haalde maar liefst 61 punten.

Nummer 15 heeft meestal een grappige uitspraak klaar op de 

steiger. Soms zie je hem weken niet en dan komt hij weer 

regelmatig ijsberen en vraagt hij zich af waarom hij weer op de 

steiger staat. Als hij in het water springt is het volgens hem een 

slow motion gevoel dat hij blijft hangen boven het water. Maar 

als hij in het water is en zwemt is het steeds een grappig zicht. 

Met 67 punten Cian Toillitt.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2014-2015.

Op nummer 14 vinden we een lid met een tot op heden een 

ongekende gave. Hij heeft namelijk de blik van een 

penningmeester, dat is bewezen op foto tijdens onze wedstrijd. 

Hij is enorm begaan met de club en dat zien we uiteraard heel 

graag. Vroeger was zijn dochter ook  nog lid van de club, maar 

die heeft het koude water vaarwel gezegd. Waarschijnlijk wordt 

ze iets te groot. Met 75 punten Peter Bruyninckx.

Als er één de mascotte moet zijn van de club zou het onze 

nummer 13 wel moeten zijn. Hij kan steeds de jeugd nog steeds 

animeren zijn uitspraken van zijn krekeltje in het water, of het 

zalig gevoel en zijn voornaamste ik kom klaar. Sommige 

toeschouwers kijken dan eens raar op, maar dat doen onze 

leden op de steiger al lang niet meer. 118 punten heeft Erwin 

Nicque verzameld dit seizoen.

Sinds dit seizoen zit onze nummer 12 in het bestuur en heeft 

ondertussen ook een nieuwe functie gekregen namelijk onze 

API van de club en tevens ook fotografe op de uitwedstrijden. 

Ze is sinds dit seizoen teruggekomen als babe van DYB en een 

babe is ze zeker. Overal waar ze verschijnt heeft ze enorm veel 

aanhangers en ze weet het. Ze heeft beloofd om in de toekomst 

meer aanwezig te zijn en met 154 punten Amber Van Dessel.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2014-2015.

Op de 11ste plaats is een lid die eigenlijk via een spreekbeurt lid 

geworden is van de club en ondanks haar jonge leeftijd heeft ze 

grote plannen en vele wensen. Juist als je spreek  van betaal het 

en wij zullen de werken wel laten uitvoeren worden al snel weer 

de plannen opgeborgen. Ze heeft ook nog familie in de club en 

dat is geweten. Ze heeft sinds kort weer een nieuwe roepnaam in 

de club, wat niet altijd in goede aarde valt. 

Met 162 punten Jolien Raes.

Tijd om de top 10 te betreden.

Op de 10de plaats vinden we iemand die op televisie 

verkondigde “veur ons est noeit te kaad”, waarschijnlijk een 

beetje plagiaat van ons clubmotto “wij hebben het graag koud”. 

We hebben hem dit seizoen niet veel gezien wat onze leden 

spijtig vonden, maar het zal waarschijnlijk te maken hebben met 

zijn drukke agenda. 

Met 167 punten onze voorzitter François Van Den Broeck

Op nummer 9 vinden we een super zwemmer die steeds zijn 

best doet tijdens de wedstrijden en soms eens de duimen moet 

leggen met twee honderdsten of zelfs minder. Hij kijkt er niet 

meer van op als hij dan straftraining krijgt. Hij heeft zelf promotie 

gemaakt van heet patatjen naar super heet patatjen en hoe dat 

komt weet bijna niemand. Hij had dit seizoen zelf de ambitie om 

clubredder te worden. Met 176 punten Sem Viroux.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2014-2015.

Op de 8ste plaats vinden we een gewezen cafébaas. Hij gaat niet 

steeds in het buiten water en neemt meestal plaats op de 

terrasstoelen in het zwembad. Waarschijnlijk zit hij dan te 

wachten op de bediening die toch nooit komt. Dan neemt hij 

een stoombadjen een douche en weg is hij dan. Hij staat ook alle 

jaren in voor de hamburgers en de bediening in de zaal tijdens 

onze wedstrijd. Tijdens de Kerstduik werd hij zelf in het water 

geduwd door een ijsbeer van een andere club. Met 178 punten 

Patrick De Meyer.

Op 7 vinden we een jonge man die steeds de trofee wil 

bemachtigen voor regelmatigste ijsbeer, maar dat lukt hem niet. 

Hij had nochtans heel wat ambitie als hij zijn wedstrijden mee 

zwom, maar daar stopte hij halverwege dit seizoen ook mee. Hij 

doet nog steeds zijn best voor de club en is seizoen na seizoen 

ook ambitieus in het verkopen van de wijn. 

Met 180 punten Jamie Veldeman.

Op 6 vinden we onze nieuwe jeugdverantwoordelijke. Af en toe 

na een stage zie je hem niet verschijnen op de steiger wegens te 

moe en dan blijft hij lekker thuis. Hij vist soms rare zaken op uit 

onze vijver zo heeft hij dit seizoen een fietsslot bovengehaald en 

ook een rode jurk of wilde hij zijn zus er mee verrassen? 

Met 185 punten Jelle Raes.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2014-2015.

Op 5 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. Normaal 

moet hij op 1 staan maar voor de eerlijkheid toch de top 5 en 

met 186 punten, Peter Van Doorsselaer.

Op 4 staat ook nog een bestuurslid die soms al eens vergeten 

wordt. Soms krijgt hij geen lidkaart of wordt hij niet ingeschreven 

bij een maaltijd maar alles komt toch steeds in orde. Met de 

wedstrijd durft hij al eens op reis gaan om misschien niet te 

moeten mee helpen, maar met de opbouw van onze wedstrijd 

hebben we hem wel gezien. 197 punten heeft Steven Van Herck 

verzameld.

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

vertraging verlopen, vooral als het ideaal ijsberenweer wordt, 

slaat alles tilt bij zijn firma. Het is ook een lid waar je soms 

lang moet op wachten en één van zijn meeste voorkomende 

uitspraak is nog rap een piske gaan doen. Dit seizoen bleef hij 

soms lange periodes afwezig en sommige wedstrijden heeft hij 

ook niet mee gedaan, met 200 punten Thierry Smulders.

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



DYBKE 44 ~ maart 2015 • augustus 201516

Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2014-2015.

Nu zitten we aan nummer 2. Dit seizoen heeft hij zich voor de 

eerste keer gewaagd aan een wedstrijd en hij heeft dat heel goed 

gedaan. Plonsen is voor hem geen ijsberen. Hij springt steeds in 

het water en zwemt dan even rond. Het is bijna de enigste die 

nooit een badjas draagt wat sommige bezoekers van Olympos 

doet bibberen. Hij haalde dezelfde plaats als vorig jaar in het 

klassement met 266 punten Thomas Roels.

Voor het derde jaar op rij 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. Dit jaar heeft hij zelfs onze wedstrijd gered met een 

pomp om de vijver tegen de zondag ijsvrij te krijgen en het is 

hem dan ook nog gelukt. Daar zijn we hem nog steeds dankbaar 

voor. 316 punten heeft Yorick De Plecker verzameld en volgt 

daarmee zichzelf op als regelmatigste ijsbeer van het seizoen 

2014-2015.
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Paasduik.

Voor de 29ste keer ging op 5 april de Paasduik door in Berlare. We konden weer rekenen 

op deelnemers van Swem, Ninove en Boom. Maar ook op onze leden die talrijk waren 

afgezakt naar het donkmeer. Voor Thomas was het de tweede maal dat hij aan het 

donkmeer stond. Hij was namelijk al een week eerder afgezakt naar het donkmeer, maar 

toen was er niemand. Er waren een paar problemen met de organisatie van Berlare, maar 

deze werden al snel opgelost door onze ijsberen. Iedereen stond vol ongeduld op onze 

ijsberen te wachten en als je een tijdje moet wachten kan dat al snel vervelen. De toe-

schouwers stonden ook rond te kijken waar de ijsberen bleven. Nog een geluk dat onze 

Honoré de menigte kon amuseren met zijn aankondigingen en al even vrolijke muziek. 

Onze vlaggen had de materiaal meester al uitgestald en we mochten toch op vele 

toeschouwers rekenen. Uiteindelijk kwamen onze ijsberen richting donkmeer met 

water dat een temperatuur had van 6°. Ze namen plaats op de steiger maar voor er allen 

te samen in te springen zagen ze toch niet direct zitten. De pers zal door nog een beetje 

op hun honger moeten zitten. Maar ze gingen gezwind in het water en niemand heeft 

aan de fontein gehangen wat wel op voorhand gevraagd was. Ze bleven rustig 

zwemmen in het donkmeer en het toeristische treintje bleef ook wachten op onze 

ijsberen om ze na de duik terug richting festivariahal te brengen. Sem liet zich nog even 

van zijn beste kant zien, maar dat zal je ongetwijfeld weer zien op het eindfeest van het 

volgende seizoen. Voor onze kleinste telg Robby was het weer even wennen en was heel 

snel uit het water. Hij was het blijkbaar niet meer gewoon. An zag het helemaal niet 

zitten om in het water te gaan, wat spijtig is omdat het steeds mooie foto’s oplevert. 

Voor de volgende editie van de Paasduik zitten we in een jubileum editie met 30 duiken 

op de teller. Ik hoop dat dan ook weer iedereen van de partij is.
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Paasduik Sfeerbeelden.
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Wat is winter zwemmen?

Winterzwemmen is niet zomaar een beetje zwemmen in de winter. Koud water heeft een 

enorm vitaliserend en geneeskrachtig effect op ons lijf.  Deze website richt zich op dit 

gezondheidsaspect van water met een temperatuur van liefst 4 graden of kouder. 

Naast winterzwemmen wordt er ook wel gesproken van ijszwemmen wanneer er ijs ligt 

en er een wak gehakt moet worden.

In Rusland en Scandinavie is ijszwemmen een eeuwenoude traditie. In Nederland kennen 

we die traditie niet, de winters zijn bij ons ook niet zo koud. Training in kou staat 

recentelijk bij ons een beetje in de belangstelling, mede door de buitengewone prestaties 

van Wim Hof ‘The Iceman’ en door de inzet van koude baden door onze Schaatsploeg. 

Maar het is nauwelijks bij Nederlanders bekend dat je niet de extremetraining van een 

Iceman nodig hebt om je gezondheid een flinke boost te geven. 

Tweemaal per week een koud bad van 1 minuut is voldoende. Het water moet dan wel 

echt koud zijn.

Bij onze buren is winterzwemmen iets bekender. In Duitsland wordt het 

winterschwimmen, winterbaden of eisbaden genoemd en in Belgie gaan 

winterzwemmers ‘IJsberen’. In Rusland noemen ze het ‘Walrussen’. Terwijl je bij ons als 

winterzwemmer voor gek wordt verklaard, zijn koude baden in Rusland zo normaal dat 

niemand er van op kijkt als een persoon bij een temperatuur van -30 in zwembroek naar 

buiten loopt om 2 emmers koud water over zich heen te gieten.
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De voordelen van buiten te zwemmen in de herfst.

Het aantal mensen dat in rivieren, meren en de zee zwemt groeit snel en sommige 

clubs zagen hun ledenaantal verdubbelen de laatste twee jaar. Het gaat niet enkel om 

gekken, volgens experts zijn deze ijsberen slim, want dit houdt heel wat voordelen in. 

Cath Saunt is de woordvoerder van de Outdoor Swimming Society: “In zee zwemmen is 

ontzettend bevrijdend, het maakt de oermens in je los. Je hoeft je niet te storen aan de 

chloorgeur, het lawaai van spelende kinderen en de drukte van binnenzwembaden. Het 

water in openlucht is op zijn warmst in de herfst, maar veel mensen zwemmen de hele 

winter, zeker in de zee, die behoudt namelijk de warmte van de zomerzon.” 

Voordelen

Liefhebbers zeggen dat ze zich hierdoor energieker voelen en minder te maken krijgen 

met verkoudheden. Tsjechische wetenschappers argumenteren dat koud water het im-

muunsysteem sterkt. Wie drie keer per week een uur in de kou zwemt, heeft meer witte 

bloedcellen. Dit komt volgens hen doordat dit een milde stressfactor is, wat het immu-

unsysteem activeert. Het koude water stimuleert ook de bloedcirculatie, waardoor je 

meer calorieën verbruikt dan in een binnenzwembad. Je lichaam verbrandt namelijk en-

ergie wanneer het zich warm moet houden. Als laatste zou dit ook het niveau van sero-

tonine en dopamine stimuleren, dit zijn de feelgood hormonen van het lichaam. 

Gevaren

Zwemmen in openlucht houdt het ook gevaren in als onderkoeling, krampen en bless-

ures van onverwachte objecten. Daarnaast kun je door bepaalde algen een dodelijke in-

fectie oplopen. Daarom raden experts aan de omgeving eerst te onderzoeken voor je in 

het water gaat, let ook zeker op de getijden en de stroming. Probeer ook steeds in groep 

of met een partner te zwemmen. Eet op voorhand, maar niet vlak voor je in het water 

duikt. Zorg er ook voor dat je vlot de afstand in een zwembad kunt zwemmen voor je 

in het open water duikt. Er zijn namelijk geen randen of muren waar je je aan kunt vast-

houden. (ep)



Op termijn zal er uitgekeken worden naar een locatie om weer een zomerhapening te 

organiseren zoals voorheen de opening van het zomerseizoen. Enkele locties werden al 

gevraagd met geen positief antwoord. Hier zal verder naar uitgekeken worden en je zal 

ongetwijfeld op termijn meer vernemen via de website, email of het dybke. We duimen 

allemaal dat dit terug in orde komt.
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Zomerhappening?

Bij het spotten op het world wide web kwam ik tot volgende vaststellling. We worden 

of werden vermeld op een Nederlandse website van Elitesport. De firma waar we onze 

badmutsen van de club besteld hebben. Daarmee dat er waarschijnlijk een reactie van 

een Nederlandse bezoeker in ons gastenboek staat. Alle reclame is meegenomen en 

goed voor de club.

DYB op hollandse website.



Onder het motto overal vernieuwing is 

er ook in de zwemwereld vernieuwing. 

Namelijk de schoolslag wordt vervangen 

door een zwemslag die meer lijkt op 

superman maar dan in het water. 

De zwemlessen tegenwoordig op school 

worden ingedeeld in verschillende niveaus.

Het belangrijkste is dat het kind veilig de 

overkant bereikt. Daarvoor leert het twee 

oefeningen: als Superman zwemmen - de 

armen worden onder water bewogen, in 

een soort ‘schaatsbeweging’ - en op de 

rug, met het gezicht naar het plafond, als 

een plank voortbewegen.

 

Op niveau twee wordt de rugcrawl 

aangeleerd, alsook de survival backstroke 

en de oude zeemansslag, een soort 

zijwaartse schaarbeweging. Pas op een 

derde niveau, als ze wat ouder zijn, leren 

de kinderen de zwemslagen zoals we ze 

vandaag kennen.

 

België en Nederland zijn twee van de 

weinige landen ter wereld die hun 

zwemlessen nog beginnen met schoolslag. 

Hoewel het aantal kinderen dat elk jaar zijn 

zwemdiploma haalt stabiel blijft, bleek 

onlangs uit een masterproef aan de 

Vrije Universiteit Brussel dat in een klas van 

tachtig 11-jarigen 15 procent de overkant 

van het zwembad niet haalde.

‘Een kind moet zwemmen zoals Superman 

vliegt’
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Nieuwe zwemslag.



Komt de paashaas ook bij jullie langs?

Tot onze bekendste diersoorten behoort zeker de Europese haas (Lepus europaeus). Zijn 

populariteit blijkt uit tal van spreekwoorden, zegswijzen en begrippen.

- Je weet nooit hoe een koe een haas vangt.. - Een hazenlip.

- Het haasje zijn.      - Er als een haas vandoor gaan.

- Een hazenslaapje doen.    - Zo bang als een haas.

- Het hazenpad kiezen.

In het dierenepos van Reinaert de Vos is de haas, “Heer Cuwaert”, een belangrijke figuur, 

en in de folklore kennen we natuurlijk de Paashaas.

Vooral in het prille voorjaar, in Maart, zijn de hazen op vrijerspad. De meeste moertjes 

zijn dan loops en meerdere mannetjes of rammelaars achtervolgen de bronstige mo-

ertjes om er mee te paren. De dieren zijn tijdens hun liefdesspel veel minder schuw en 

men ziet dagelijks hele groepjes hazen over het veld rennen. Dit was natuurlijk ook al 

veel vroeger, ruim voor onze kerstening, het geval. Zeker toen, na een lange winter met 

veel ontbering en honger, wou de mens wel eens een haasje verschalken. Gewapend 

met een stok probeerden de mensen een haas te slaan in zijn leger. Men ging natuurlijk 

vooral op zoek waar men de hazen had zien rondrennen. 

Het leger, of rustplaats, van de haas is een ondiep kuiltje in de grond. Een haas heeft 

meerdere van zulke legers die hij afwisselend gebruikt, naargelang de windrichting en de 

weersomstandigheden.

Reeds in de Oudheid, bij Kelten en Germanen, was de haas een symbool van vruchtbaar-

heid. Als er in het voorjaar dan ook nog eetbare eieren in zijn nest lagen moest het wel 

een heel speciaal, goddelijk, dier zijn. De link naar de weidevogels werd niet altijd gelegd. 

Het was de haas die de eieren bracht. Het feit dat jonge haasjes volledig behaard en met 

open oogjes werden gevonden bracht mensen in de waan dat deze diertjes, net zoals de 

kuikens van nestvlieders, uit een ei kwamen.

Vele honderden jaren later brengt de Paashaas nog altijd eieren en is hij een symbool van 

de naderende lente.        François

De betekenis van de Paashaas
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Nieuwe flyer om leden te werven.

Badmuts Latex

1,30 €
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DYB shop

Training DYB 30,00 €

Zakdrankflesje 5,00 €

Badmuts Siliconen 

7,50 €

Badmuts Latex

1,30 €

Badmuts DYB

6,00 €

U kijkt toch ook? Gespot op televisie …



Zie zo daarmee is er weer een editie van het dybke volgeschreven met de fratsen van 

onze leden. Zoals onze voorzitter het al vermelde in zijn voorwoord, het was inderdaad 

een prachtig seizoen en ik hoop dat er nog vele mooie seizoenen mogen volgen. Ik 

hoop jullie allemaal terug te mogen begroeten op dinsdag 22 september bij de start van 

het seizoen 2015-2016 en trouwens ook een jubileumjaar voor mij, want dan ben ik al 10 

jaar jullie secretaris. Amuseer jullie allemaal tijdens de zomermaanden, niet te zot doen 

(een raad waar onze ijsberen toch niet naar luisteren) en tot in september. En ik hoop 

soms nog oude gezichten (leden van vroeger) terug te mogen begroeten op onze 

steiger en hun terugkeer naar de Dendermondse IJsberen.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.

… Erwin is die kleine op het eindfeest …

… Thomas drinkt graag een overal …

… Cian durft al eens zijn kat sturen …

… Robby zijn naam eer aan doet als mascotte …

… Sem heeft iedereen doen opkijken van zijn lef op de Paasduik …

… Thomas is de stripper van de club …

… Serge komt heel graag naar onze kanten …

… Magda opeens met kleine kinderen rondliep op de Paasduik …

… Honoré van de festivariahal de cafetaria maakte …

… Paula ook genoten heeft van de Paasduik …

… In de wandeling in Berlare ook heel wat plezier was …

… Thomas zich durft vergissen van datum …

… Onze leden de drankjettons liever bijhouden dan op te drinken …

… Onze leden al snel vinden hoe ze gratis kunnen biljarten …
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Slotwoord

… Wist je dat …



Naam: De Plecker

Voornaam: Yorick

Roepnaam: plecker

Geboortedatum:  22/10/1994

Woonplaats:  Mespelare

Hobby’s:  ijsberen, bloemen corso, mijn reptielen verzorgen.

Lievelingseten:  bbq, pepersteak, iets met vis

Haarkleur:  bruin

Kleurogen:  groen

Lengte: 1m85

Schoenmaat: 46

Geslacht:  neen

Lievelingsdier:  alles wat met terrariat te maken heeft 

Geluksgetal: 4,5

Lievelingskleur:  ral 7031

Mooiste land:  Australie

Ik ben een beetje verliefd op......:  moest ik dat eens weten

Ergste nachtmerrie:  mijn c4 krijgen

Mijn dagelijkse soap:  familie

Leukste geschenk:  reptielen mogen houden

Lijfspreuk:  een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

Ik ben jaloers op:  het hondenleven van mijn hond

Mijn idool is:  Bart De Pauw

Favoriete groep:  billy ocean, hans de booi, michael jackson 

Lievelingsdrank:  duvel, mojito

Beste film:  the rock, transporter en taken

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Mijn 1ste plaats op de 100m

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? Te weinig keuze

En de volgende is: Serge Gyselinck
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Kettingbotsing met:  Yorick De Plecker
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