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Voorwoord.

Het nieuwe seizoen is weer in zicht en sommige ijsberen hebben weer 

de grootste plannen voor het nieuwe seizoen. Zo zijn er ijsberen, die 

ongeduldig zitten te wachten tot de effectieve start van het nieuwe 

seizoen of een activiteit die doorgaat van de ijsberen en je had nog 

enkele leden die eerst nog een reisje meepikten alvorens dat ze gingen 

starten met het nieuwe seizoen. 

De start van het nieuwe seizoen is gepland op 22 september om 

19 uur. Natuurlijk hoop ik zoveel mogelijk vertrouwde gezichten terug 

te zien en enkele nieuwe leden te mogen begroeten. Er zijn er al 

enkele op komst en sommige leden hebben reeds een belofte gedaan 

in verband met wedstrijden en ik hoop dat ze die belofte houden. 

Voor de rest ziet het er goed uit dit seizoen en gaan we vermoedelijk 

ook een nieuwe sponsor aantrekken waar iedereen in de club baat bij 

heeft, maar die gesprekken zijn nog steeds aan de gang. 

U zal er meer van horen in de loop van het seizoen. 

Ik hoop dat dit seizoen even leuk wordt als het vorige en dat wil 

zeggen ambiance verzekerd.

Regards 

Peter
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Woordje van de voorzitter.
Beste lezers, leden en sympathisanten, een mooi Vlaams spreekwoord 

zegt: “Alle begin is moeilijk”. Deze spreuk gaat echter niet op voor onze 

ijsberen. Inderdaad, bij ons is het “begin” gemakkelijk. In het 

begin van ieder ijsberenseizoen, eind september, is de 

watertemperatuur best nog warm. Men moet dan ook geen 

doorwinterde ijsbeer zijn om eventjes te komen zwemmen en mee te 

genieten van de ludieke, gezellige en plezante sfeer op onze 

steiger. Dit is misschien de beste periode om kennis te maken het 

reilen en zeilen van  de Dendermondse IJsberen. Naarmate de herfst 

verder zijn intrede doet en langzaam overgaat naar de echte 

wintertemperaturen zal ons zwemwater ook steeds kouder worden. 

Wie op tijd beginnen zwemmen is zal zich ook week per week 

aanpassen aan de lagere temperaturen. En eenmaal je het beestje te 

pakken hebt kunt ge het nog moeilijk missen. Wie de ganse winter in 

koud water zwemt is minder vatbaar voor allerlei kleine 

winterkwaaltjes, verkoudheden en griepjes. 

Je lichaam bouwt zelf de nodige antistoffen op tegen deze 

ongemakken.

Ik wil ook alle leden uitnodigen op de eerste algemene vergadering 

van het nieuwe seizoen. Ik hoop dat jullie met zo veel mogelijk 

aanwezig zijn. Wie vragen of opmerkingen heeft mag deze zeker 

stellen.

Beste groeten.

François
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Waarom winterzwemmen? Ja, waarom 

zou je in ijskoud water springen als je ook 

kunt zwemmen in het milde water van de 

zomer? Omdat dat laatste precies is waar 

we al genoeg van hebben. In onze mod-

erne levensstijl zijn we gewend geraakt 

aan comfort en warmte. Het gevolg daar-

van is dat het lichaam en specifieker, het 

immuunsysteem in slaap gesust wordt. 

En dat terwijl dat afweermechanisme van 

groot belang is voor de gezondheid, om-

dat het de bestrijder is van ziekteverwek-

kers in het lichaam.

Hoe werkt het precies? Wanneer je het 

ijskoude water in gaat krijgt het lichaam te 

maken met extreme stress, alles wordt in 

zijn werk gesteld om het lichaam te red-

den van de kou. Het lichaam maakt daarbij 

stresshormonen aan, waaronder adrenaline 

(overlevingsdrang) en cortisol (actief in het 

afweersysteem). Het zijn stoffen die je een 

gelukkig en rustig gevoel geven, zo gauw je 

weer op het droge bent.

Om je warme kleding in te ruilen voor een 

zwembroek moet je natuurlijk ook door 

een mentale barrière. Winterzwemmen is 

de combinatie van de lichamelijke en men-

tale overwinning en die blijkt hartstikke 

gezond.

Winterzwemmen wordt gedaan in water 

dat liefst kouder is dan vijf graden Celsius. 

Het water heeft dan de meest vitaliserende 

werking op lichaam en geest. Een werking 

die ook wel wordt vergeleken met de zijns-

toestand van meditatie.

Hoewel het zwemmen meer aandacht 

krijgt dan vroeger, is het in Nederland een 

tamelijk uniek fenomeen. Er zijn gevallen 

bekend van (groepjes) zwemmers die in de 

winter volharden, maar van een zwemtra-

ditie zoals die bestaat in bijvoorbeeld de 

Scandinavische landen, de Baltische staten 

en Rusland is hier geen sprake. Wij hebben 

ook niet de strenge winters die zij hebben. 

Maar vergis je niet, ook zonder ijs is winter-

zwemmen goed mogelijk.

Wim Hof

De grootste pleitbezorger van koudetrain-

ing is op dit moment natuurlijk Wim Hof, 

beter bekend als ‘the Iceman’. De Neder-

lander breekt in de afgelopen jaren record 

na record, door onder andere de Kiliman-

jaro en Mont Blanc te beklimmen in de 

zwembroek en door zich publiekelijk zo 

lang mogelijk op te sluiten in een bak met 

ijs. 

Winterzwemmen geeft je gezondheid een boost.
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Winterzwemmen geeft je gezondheid een boost.

Ook rende hij al eens op blote voeten een 

marathon op ijs. Hij weet dit te bereik-

en, zegt hij, door middel van meditatie en 

fysieke training. Hoe benijdenswaardig ook, 

zo’n uitgebreide training is voor winter-

zwemmen niet noodzakelijk, maar daarov-

er later meer.

Het zwemwater

In de praktijk blijkt dat water grofweg de 

etmaaltemperatuur aanneemt van de lucht. 

Voor binnenwater, zoals in de Hollandse 

veenplassen betekent dat dat de water-

temperatuur in november voor het eerst 

de grens van vijf graden Celsius passeert. 

Koude nachten met vaak al nachtvorst, 

dragen bij aan een sterke daling van de 

temperatuur van het water. Voor zeewater 

en rivierwater gelden andere standaarden, 

aangezien zij ook sterk worden beïnvloed 

door andere factoren, als smeltwater, re-

genval en grote watervolumes. Verder 

spelen factoren mee als waterdiepte, stro-

ming, wind en mate van neerslag. De inv-

loed van neerslag op de watertemperatuur 

is sterk, laat je hierdoor niet verrassen!

Als je goed beslagen ten ijs wilt gaan kan 

het handig zijn om een thermometer (bijv. 

kookthermometer) te gebruiken voor het 

controleren van de watertemperatuur. 

Voor het zwemmen is de situatie op het 

land ook van belang. De luchttemperatuur 

bepaalt namelijk in grote mate de afkoeling 

die je natte lichaam lijd wanneer je uit het 

water stapt. Mijn ervaring is dat je met het 

gezonde verstand heel aardig kan bepalen 

waar de grenzen liggen.

Voorbereiding

Het is verstandig om wanneer je plannen 

hebt om door de winter te gaan zwem-

men, alvast in oktober en november wat 

te oefenen. Zwem twee of drie keer in de 

week zodat je de (soms grote) verschillen 

ervaart in water- en luchttemperatuur. Feit 

is dat je lichaam tot drie keer sneller warm-

te afstaat aan water dan aan lucht. Pro-

fessionele zwemmers zwemmen om die 

reden bij watertemperaturen rond twin-

tig graden al in een lichaamsbedekkend 

zwempak.

Naarmate het kouder wordt is het verstan-

dig om de afstand die je zwemt langzaam 

in te korten. Een voorbeeld uit de praktijk; 

in oktober zwem ik gemakkelijk vijfen-

zeventig meter aan één stuk, in november 

kan dat teruglopen naar zo’n veertig meter.
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Terwijl wanneer het water richting het vriespunt gaat een baantje van vijfentwintig meter 

wordt ingeruimd. Soms zwem ik die dan twee keer, afhankelijk van de omstandigheden. 

Een gehoorde indicator is om niet langer te zwemmen dan de temperatuur in minuten. 

Ga nooit zwemmen op een plek waar je niet gemakkelijk uit het water kunt stappen. Een 

strandje of trappetje is een must voor het geval de spieren verkrampen, of er iets onver-

hoopt mis gaat.

Een goede voorbereiding is het halve werk, zie tabel 1 voor indicatiewaarden van onder-

koeling opgegeven door de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). Let 

wel, dit zijn absolute uitersten!

Voor het zwemmen heb ik mijzelf uitgebreid geïnformeerd over onderkoeling. Een 

onderkoeling is herkenbaar aan symptomen en het is goed die te kennen. Lichte onder-

koelingsverschijnselen (36-34°C) ontkom je met winterzwemmen niet altijd aan, dit zijn 

verschijnselen waar iedereen wel ervaring mee heeft als klappertanden en rillen. Milde 

tot matige verschijnselen zijn iets om voor op je hoede te zijn, omdat ze je functioneren 

ontregelen en zodoende een gevaar kunnen vormen voor je gezondheid. Uit ervaring 

kan ik zeggen dat je het weet wanneer je ze hebt. Zie tabel 2 voor een overzicht:

Winterzwemmen geeft je gezondheid een boost.
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Winterzwemmen geeft je gezondheid een boost.

Warm worden vooraf en nadien

Voordat je gaat zwemmen is het belangrijk voor je spieren dat je een stevige opwarming 

doet. Het is belangrijk dat je spieren goed warm zijn voordat je het koude water in gaat, 

omdat anders verkramping of spierpijn op kunnen treden. Een goede indicator voor een 

warm lichaam zijn warme handen en voeten. Bedenk dat zij het meest kwetsbaar zijn 

voor kou, hoewel de gevoeligheid verschilt van persoon tot persoon. Het kan fijn zijn om 

blessurepacks (hot-coldpacks) op te warmen en mee te nemen naar de zwemlocatie.

Wanneer de kleren weer aan zijn kunnen zij de bloedsomloop weer aanjagen zodat je 

met warme handen en voeten naar huis gaat. Wat voor de voeten ook helpt is om na-

derhand eerst een stuk te wandelen alvorens in de auto of op de fiets te stappen.

Een extra tip is om het hoofd niet teveel onder water te houden. Een duik kan geen 

kwaad maar bij langer onderdompelen zal je merken dat het duizeligheid en andere 

ongemakken veroorzaakt. Dit heeft vermoedelijk te maken met het samentrekken van de 

bloedvaten in de hersenen.
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Winterzwemmen geeft je gezondheid een boost.

Do’s en dont’s:

• Ga niet alleen zwemmen bij weinig ervaring en/of extreme temperaturen

• Warm je lichaam van tevoren goed op

• Laat je niet opjagen of onder druk zetten om langer te zwemmen dan goed voelt, 

 iedereen heeft andere grenzen

• Houdt onderkoelingsverschijnselen (in het begin) goed in de gaten

• Ga liefst zwemmen op een plek waar je via een strandje of trappetje uit het water 

 kan

• Neem altijd een telefoon mee ‘voor het geval dat’

• Houd rekening met de zwemafstanden, in het verleden behaalde resultaten 

 bieden geen garantie voor de toekomst. Vooral neerslag kan ervoor zorgen dat je 

 plotseling niet meer dezelfde afstanden kunt zwemmen als eerder.

• Gear: neem slippers mee, bij natte ondergrond en/of sneeuw en ijs koelen de 

 voeten erg af. Zorg bij kou voor een muts en/of sjaal en goede handschoenen. Bij 

 koude handen of voeten; hot/coldpacks meenemen in een handdoek.

Belangrijk!

Mensen met hartklachten en klachten aan schildklier- of nieren doen er goed aan om 

contact op te nemen met een arts alvorens te baden in koud water.
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Lidgeld betalen voor het seizoen 2015-2016.

Het lidgeld voor het nieuwe aankomende seizoen blijft ongewijzigd en voor de leden 

zonder competitievergunning 35 € en voor de leden met een competitievergunning 

40 €. Voor deelname aan ijsberen wedstrijden is geen competitievergunning niet meer 

vereist en er kan zo aan deelgenomen worden. Dus als u ooit eens zin hebt om mee te 

dingen tijdens één van de talrijke wedstrijden, kunt u zich altijd inschrijven. De com-

petitie vergunning is enkel nodig voor binnen wedstrijden en doortochten. En om 

onze geliefde sport voor iedereen betaalbaar te houden blijft het tarief gelijk van vorig 

seizoen. Mag ik vragen om de lidgelden te betalen in oktober en uiterlijk in novem-

ber om in orde te blijven voor de verzekering? Indien u een afwijking wenst, dan even 

overleggen met Peter en samen komen wij er dan wel uit.
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Loop niet te vlug bij de dokter.
Vele kleine kwaaltjes en ongemakken waarvan iedereen wel eens last heeft kunnen op 

een eenvoudige en natuurvriendelijke manier worden verholpen. In dit rubriekje, gaan 

we hier wat dieper op in. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen bij enkele kleine vervelende 

spijsverteringsprobleempjes? De dokter hoeft hiervoor niet langs te komen.

HIK.

“De hik”, is een ongecontroleerde samentrekking en knijpbeweging van de slokdarm. 

Als uitstekende middeltjes tegen de hik gebruiken we:

- dragon (artemesia dracunculus)

- absinth alsem (artemesia absinthum)

- bijvoet (artemesia vulgaris)

- citroenkruid (artemesia abrotanum)

- citroenmelisse (melissa officinalis)

- “Melisse water”

Zeer lekker en verfrissend.

In 3 liter alcohol van 33° doet men 125 gram gedroogde citroenmelisse

                                                           500 gram gedroogde engelwortel

                                                             20 gram verse citroenschil (zeste)

Laat 9 dagen trekken.

Zeef dan door een linnen doek.

Voeg bij het sap: 100 gr koriander

                               40 gr nootmuskaat

                                 4 gr kaneel

                                 2 tot 4 kruidnagels

Laat opnieuw trekken gedurende 9 dagen.

Regelmatig schudden

Nogmaals zeven.

(de gedroogde kruiden zijn in een natuurvoedingswinkel te verkrijgen)

Smakelijk.
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Loop niet te vlug bij de dokter.
Bij slapeloosheid.

20 gram citroenmelisse op 1 liter witte wijn. Enkele uren trekken. Zet in de ijskast.

Opgelet! Niets zegt dat ge al die wijn in eenmaal moet opdrinken!

Gemakkelijkst is het om kruidentinctuur te gebruiken. Deze kan zelf bereid worden, ofwel 

gekocht in een natuurvoedingswinkel of bij de herborist. Doe enkele druppeltjes tinctu-

ur in een beetje water of thee, en drink dit langzaam uit. Je kunt ook enkele druppels op 

een klontje suiker doen en langzaam opzuigen. Het gebruik van de verse of gedroogde 

kruiden in thee is ook een probaat middel om de hik te stoppen.

Deze kruiden bevatten veel bitterstoffen. Het speekwoord zegt: “Bitter in de mond, maakt 

het hart gezond”. Beter zou zijn om te zeggen: “Bitter in de mond, maakt de lever ge-

zond”. Maar als onze lever en gal goed werken gaat dit een stimulerend effect hebben 

op de rest van ons lichaam. We gaan ons beter voelen. Ook ons hart en ons hele gestel 

heeft er dus baat bij.

Tinctuur maakt ge door het kruid, of soms verschillende kruiden, te overgieten met al-

cohol. Voor inwendig gebruik neem je best een goeie alcohol van 40 graden. Dit mag 

bijvoorbeeld ook jenever of wodka zijn. Als je zuivere alcohol koopt bij de apotheker 

moet je deze aanlengen met zuiver water of mineraal water tot ongeveer alcohol van 40 

graden.  Voor tincturen voor uitwendig gebruik kunt ge Keuls water gebruiken. Doe de 

kruiden in een zeer propere, liefst glazen, bokaal. Overgiet met de alcohol. Laat ongeveer 

5 tot 6 weken staan. Af en toe eens schudden. Nadien zeven en de tinctuur is klaar voor 

gebruik. Om te zeven is neteldoek het gemakkelijkst te gebruiken.
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Loop niet te vlug bij de dokter.
ZURE OPRISPINGEN

“’t Zuur”, is ook een kwaaltje waar veel mensen last van hebben. De oorzaak is meestal de 

niet volledige vertering van voedsel in de maag. 

De voedselbrij blijft er “ronddraaien” en begint te gisten.

              -Let vooral op uw voeding. Liefst koffie en alcohol vermijden. 

       Ook “stress” is een boosdoener.

              -Belangrijk is de “voedselcombinaties” aan te passen.

                Eiwitten (kaas, eieren, vlees, vis, charcuterie) en koolhydraten                                                                                                                                     

                (brood, rijst, aardappelen) niet samen gebruiken tijdens één maaltijd.

                 Wel aangeraden: vlees met groenten.

                                               vis met groenten

                                               aardappelen met groenten

                           Dit geeft onmiddellijk een verbetering van de oprispingen.

               -Andere goeie middeltjes:

                           Citroen         Enkele druppels citroensap in wat lauw water.

                                                Citroenthee van verse schijfjes citroen

                           Aardappel    1 soeplepel vers aardappelsap op nuchtere maag.

                                                Een glaasje water waarin aardappelen gekookt werden 

      drinken.

                           Pompoen      Als puree of soep, of samen met aardappel.

MAAGKRAMPEN

Meestal hebben maagkrampen een psychische oorzaak. Er zijn heel wat middeltjes om 

dit op te lossen. Een beetje rustiger leven is al een goed begin.
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Loop niet te vlug bij de dokter.

                 -Duizendblad (achillea millefolium)

                            Het kruid, zowel als de bloem, vers gebruiken of als tinctuur of thee.

                 -Zoethoutwortel of “kalissenhout”

                            Vooral als thee gebruiken.

                 -Citroenmelisse (melissa officinalis)

                            Vers en gedroogd als thee, ook de tinctuur.

                 -Kamille (matricharia chamomilla)

                            Vooral de bloem, vers of gedroogd, als thee

                  -Goudsbloem (calendula officinalis)

                            Werkt ook ontsmettend, voorkomt zweren op de maag.

                            Als thee of tintuur.

Het is aanbevolen een gemengde thee te gebruiken.

Bijvoorbeeld:   25 % duizendblad

                         25 %  zoethoutwortel

                         25 %  kamille

                         25 %  goudsbloem

Men kan de samenstelling wijzigen naar eigen smaak. Al deze kruiden zijn verkrijgbaar in 

de natuurvoedingswinkels.

Wil je kruiden zelf drogen? Hang  ze in een bundel, samengebonden aan de stengels, 

onder een afdakje. Liefst niet in de volle zon, maar wel op een plaats waar de wind vrij 

spel heeft. Als de kruiden goed droog zijn, verpulveren en opbergen in bokalen of potten. 

Kunt ge de kruiden, wegens te klein, bijvoorbeeld kamillebloemetjes, vlierbloesems, lin-

debloemen, enz., niet ophangen? Steek ze dan in een zogenaamd “uiennetje” of “aardap-

pelnetje”, en hang ze ook onder een afdak. Liefst niet te veel in een netje proppen. De 

wind moet de kruiden kunnen drogen. Men kan ook een laagje kruiden in een schaal of 

bak leggen. Deze schaal wel afdekken met vliegengaas of de wind zorgt er voor dat ge 

geen kruiden meer hebt.

Nog vragen? Je mag gerust mailen op francois.van.den.broeck1@telenet.be
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Aanpassing clubreglement.

Omdat we veel reglementen hadden in de club, werd alles zorgvuldig bekeken en aange-

past. Hieronder vindt u de uiteindelijke reglementen terug.

Let wel op het is niet de bedoeling van de ijsberen om er een gevangeniskamp van te 

maken, de reglementen zorgen ervoor dat we onze sport op een veilige manier kunnen 

uitvoeren.

1. Interne reglementen.

De interne reglementen worden door het bestuur opgesteld in functie van de statuten en 

de noodzaak.

De reglementen worden bij uitreiking van de lidkaart of invulformulier aan ieder lid ter 

kennisname en ter handtekening gegeven.

Een aanpassing van de reglementen zal in het clubblad worden gepubliceerd.

2. Wijze van toetreding.

Kandidaten voor lidmaatschap kunnen zich tijdens het ijsberenseizoen (half september – 

half maart) bij een bestuurslid aanmelden en een inschrijvingsformulier invullen en mag 

dan driemaal proberen, nadien moet het lidgeld worden betaald.

Indien het lidgeld niet is betaald na 6 weken word je niet als lid beschouwt.

In de zomerperiode zijn er geen inschrijvingen.

3. Lidgelden.

Het lidgeld wordt in oktober of november betaald voor een gans jaar ( seizoen) en kan 

niet teruggevorderd worden bij het verlaten van de club.

4. Lidkaarten.

De leden moeten hun lidkaart bijhebben en op vraag van het bestuur of personeel van 

het zwembad kunnen tonen dat ze lid zijn van de club. De lidkaarten worden pas aange-

maakt als het lidgeld van het lid betaald is aan de club. Deze is persoonlijk per lid en per 

sportjaar.

5. Het bestuur.

De lijst van de bestuursleden is terug te vinden achteraan het clubblad en op de website.

Van deze vergadering wordt een verslag opgemaakt en op het secretariaat bewaard.
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Aanpassing clubreglement.
6. Wijze van vergaderen van het bestuur.

Het bestuur vergadert minstens één maal per kwartaal voor het welzijn en de dagelijkse 

werking van de club.

Van deze vergadering wordt een verslag opgemaakt en op het secretariaat bewaard.

7. Activiteiten van de club.

Activiteiten die door leden worden aangemeld en goedgekeurd worden tijdens de bestu-

ursvergadering worden in naam van de club gevoerd.

Niet aangemelde of niet goedgekeurde activiteiten door leden georganiseerd, worden als 

privé initiatief beschouwd.

Alle goedgekeurde activiteiten verschijnen op een activiteitenkalender die wordt uitge-

hangen in het zwembad en die tevens ook op de website terug te vinden is. De leden 

kunnen in extremis ook op de hoogte gebracht worden via email die verstuurd zal 

worden door de secretaris van de club.

Ook in het clubblad zal melding gemaakt worden van de komende activiteiten die nog 

zullen plaats vinden.

8 Openingsuren.

Er wordt samen gekomen om 18u50 op dinsdag en donderdag en op zaterdag om 

16u50 in de inkomhal van de Olympos, om ons dan om te kleden voor de 

ijsberentraining.

Met de vermelding van lid van de ijsberenclub aan de kassa, mag je na het ijsberen geb-

ruik maken van het recreatie bad Olympos aan een voordeel tarief van 1,30 €.

Trainingsuren van het ijsberen:

Dinsdag : 19.00u (kleedkamer moet leeg zijn om 20u30) Donderdag: 19.00u (kleedkamer 

moet leeg zijn om 20u30) Zaterdag : 17.00u (kleedkamer moet leeg zijn om 18u15)

9. Zwemmen zonder begeleiding.

Het is absoluut verboden om alleen in het water te gaan. Buiten zwemmen is enkel 

toegelaten vanaf twee zwemmers. Eén zwemmer blijft steeds aan de kant staan voor 

toezicht en voor de veiligheid van de andere zwemmers. Er wordt alleen gezwommen 

in het bijzijn van een verantwoordelijke of een bestuurslid en/of een verantwoordelijke 

aangeduid door een bestuurslid van DYB.



DYBKE 45 ~ september 2015 • november 201516

Aanpassing clubreglement.
10. Niet naleven van de reglementen.

Leden die de reglementen niet naleven worden mondeling op de feiten gewezen, nadien 

per aangetekende brief.

Een derde nalatigheid kan leiden tot uitsluiting van het desbetreffende lid uit de club.

vzw De Dendermondse IJsberen (bestuur en leden) kunnen niet verantwoordelijk 

worden gesteld wanneer de reglementen niet worden nageleefd, noch gerechtelijk 

vervolgd.

11. Verantwoordelijkheid redders.

De redders kunnen nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden noch vervolgd worden 

wanneer de reglementen niet worden nageleefd door de leden van de club.

Aan Zwembad Olympos in de zwemvijver:

Om het toezicht te optimaal te kunnen verzekeren van de leden, vragen wij om steeds 

binnen het 25 meter gedeelte te zwemmen (dus niet voorbij de tweede steiger).

12. In het water duwen.

Het is absoluut verboden om elkaar in het water te duwen. Het is immers niet de bedoel-

ing dat iemand een “schrik pakt”. IJsberen doe je op eigen tempo en eigen kunnen.

13. Onverantwoordelijk gedrag.

Bij onverantwoordelijk gedrag van een lid van de Dendermondse IJsberen, zal het geb-

eurde feit onderzocht worden door het bestuur van DYB en zal er met de betrokken 

partijen onderhandelen worden. Bij bezwarende feiten zal het lid uitgesloten worden uit 

de club (zonder teruggave van het lidgeld) en kan er een melding (indien bezwarende 

feiten) gemaakt worden bij de bevoegde instanties.

14. Dronken zwemmen.

Het is absoluut verboden om in beschonken of dronken toestand te ijsberen. Deze regel 

geld zowel tijdens de trainingsdagen als ook op activiteiten die door het bestuur van de 

club worden goedgekeurd.
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Aanpassing clubreglement.
15. Vervoer naar wedstrijden.

Er wordt best onderling met elkaar afgesproken indien men deelneemt aan carpooling. 

Vooral als men voor het af te leggen traject wilt vergoed zien worden, dient men voor 

vertrek klaar en duidelijk af te spreken en niet achteraf als men reeds ter plaatse is. Het 

bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onderlinge geschillen tussen de 

leden.

16. In een zwemclub hoor je te zwemmen.

De Dendermondse IJsberen zijn gekend als een zwemclub bij de sportraad van Dender-

monde en bij de Vlaamse Zwemfederatie. Wanneer je je aanbied in Olympos, als ijsbeer, 

dien je ook in het koude water in de vijver buiten te zwemmen. Het is niet de bedoeling 

om enkel in je zwemkledij op de steiger te paraderen om zo van het voordeel tarief te 

genieten. Anders kan het gebeuren dat we het voordeeltarief kwijt zijn.

17. Forfait tijdens wedstrijden.

Wie forfait geeft op een ijsberenwedstrijd zonder geldige reden en ingeschreven was, zal 

niet meer in geschreven voor andere wedstrijden in het lopende seizoen. Enkel met een 

geldige reden en een bewijs (dat je moet afleveren aan de secretaris van DYB) kan je nog 

ingeschreven worden voor een volgende wedstrijd in het seizoen.
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Niet te missen!!! Start van het nieuwe seizoen.
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Activiteitenkalender 2015-2016.
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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 …



Daarmee is het neiuwe dybke van het nieuwe seizoen een feit. Ik weet er stonden weinig 

fratsen in van onze ijsberen en dat komt omdat we in de zomermaanden geen activiteit-

en hebben. Maar niet getreurd in het nieuwe seizoen zullen jullie de schade wel in halen 

en weer vanalles uitspoken wat ik dan weer kan vermelden in ons clubblad.

Dus ik zou zeggen laat jullie maar goed gaan en leef jullie maar eens goed uit op de stei-

ger en in het water. Ik zal het dan wel vermelden in ons volgend clubblad.

Voor de rest zou ik zeggen ik zie jullie weer op onze steiger tijdens een training of 

dergelijke.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.

… Ons hekken aan de steiger niet afsluit zoals het zo 

    moeten. Ook in de zomer spotten we kleine 

    terroristen die van alles durven proberen ...
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Slotwoord

… Wist je dat …



Naam: Gyselinck     Voornaam: Serge

Roepnaam: Sersj     Geboortedatum:  17 maart 1966

Woonplaats:  Kortrijk

Hobby’s:  lezen, wandelen, zwemmen ,ijsberen, eten,blijven plakken en ook luieren natu-

urlijk

Met de auto kilometers vreten om een paar minuutjes in koud water te springen.

Lievelingseten:  mossels met friet    Haarkleur:  licht bruin

Kleurogen:  blauw      Lengte: een meter 95 maar

Schoenmaat: 47

Geslacht:  mannelijk

Lievelingsdier:  kat en geen hond want daar moet ik teveel voor thuis zijn

Geluksgetal: 7

Lievelingskleur:  blauw

Mooiste land:  Thaïland

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

Ergste nachtmerrie:  nog steeds dromen dat ik examen moet doen en er de dag zelf nog 

moet aan beginnen en dit is vroeger al echt gebeurd

Mijn dagelijkse soap:  heb geen soap maar kijk graag naar politie-crimiseries op canvas 

op zaterdagavond

Leukste geschenk:  reischecque

Lijfspreuk:  de soep is nooit zo heet als ze opgediend wordt

Ik ben jaloers op:  handige harry’s

Mijn idool is:  Serge Gainsbourg (mijn naamgenoot)

Favoriete groep:  Steely Dan

Lievelingsdrank:  ricard

Beste film:  the Godfather

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Iedere keer als ik uit het water kom en van de ge-

zelligheid kan genieten daarna

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? 

  Dat ze niet verlegen zijn en er goed uitzien

En de volgende is: Steven Van Herck
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Kettingbotsing met:  Serge Gyselinck
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