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Voorwoord.

Hé hé het is steeds een uitdaging om het clubblad steeds opnieuw te 

schrijven en je begint elke editie met een lege pagina. Soms krijg je 

soms eens hulp zoals van Steven en Amber (dat steeds welkom is) heb 

je al een klein begin van het dybke. Ondertussen zijn we aan de 46ste 

editie toe van ons geliefde clubblad. Trouwens één van de langste 

auteurs van dit clubblad. Mijn eerste editie was nummer 19 en 

ondertussen al nummer 46. Voor een lege pagina staan als je begint 

en dan alle verhalen neerschrijven en dan kom je weer tot een goed 

gevuld clubblad en dat doet deugd. En ik moet zeggen het clubblad 

wordt gelezen en dat geeft enorm veel vreugde. Ik moet zeggen we 

hebben onze start zeker niet gemist en we gaan dit zeker merken bij 

een volgende subsidieaanvraag. We hebben veel jeugd terug en ook 

onze senioren brengen punten op voor deze aanvraag. Het is soms 

een voorrecht om de secretaris te zijn van de club. Ondertussen zit 

ook al in een jubileumjaar en kan ver beginnen vieren. Natuurlijk is 

het te hopen om alles op tijd in te dienen, zoals de wetgeving het 

voorschrijft. Ik zal het steeds herhalen … we zijn goe bezig ook al 

vinden sommige het tegendeel. Mijn doel is een club te leiden waar 

iedereen zich thuis voelt en waarschijnlijk hoor ik Erwin nu zeggen 

“zalig” en zo blijft de story doorgaan en ik hoop dat de 

Dendermondse IJsberen nog lang zullen bestaan. Allé leest alle zotte 

verhalen van onze ijsberen maar, ze volgen hier achter.

Regards,

Peter
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Woordje van de voorzitter.
Beste mensen.

“Ons” seizoen is volop bezig. Binnenkort zijn er de toffe jaarlijkse 

ijsberenactiviteiten, Kerstduik in Brugge, Nieuwjaarsduik aan de kust, 

duik in Sint-Niklaas, de verschillende wedstrijden in o.a. Theux, Boom,  

Mol, Huy, Brugge, en dan zeker onze eigen wedstrijd in Dendermonde, 

en tussendoor nog veel meer ijsberengeweld. Op die manier, en met 

zoveel “te doen”,  vliegt de winter voorbij en kijken we binnenkort 

weeral gespannen en reikhalzend uit naar het eindfeest, de 

Carnavalsduik en de Paasduik.

We hopen ten stelligste dat het nu eindelijk eens echt winter gaat 

worden en dat het flink begint te vriezen. Voor de gezellige en 

magische wintersfeer mag er zelfs nog een pakje sneeuw bij. Tot hier 

toe was het eerder een zacht kwakkelwintertje, bijna een lange 

nazomer, we verlangen dus naar meer koude. Jullie weten dat het voor 

de Dendermondse IJsberen nooit TE koud is, dit in tegenstelling tot 

die watjes van Gent die vorig jaar hun duik afgelasten omdat het water 

volgens hen te koud was. Het kwam zelfs tot op de televisie 

“Veur ons est noeit te kaad!”.  

Beste vrienden, ik wens jullie nog een aangenaam en plezant vervolg 

van het winterse ijsberenseizoen. 

François
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Daar stonden we dan, met een hele bende 

om te beginnen aan het nieuwe ijsber-

en seizoen. We waren een weekend te 

vroeg, maar daar trokken we ons niks van 

aan. We hadden er zin in. Klaar om onze 

Boomse vrienden te gaan steunen, 

vertrokken we aan het zwembad van 

Dendermonde. Drie goed gevulde 

auto’s waren op de baan naar Boom. Eens 

we daar aangekomen waren kwamen we 

onze voorzitter tegen. Die samen met ons 

het terrein betrads. We kwamen binnen 

en waren allemaal aangenaam verrast wat 

onze Boomse collega’s  hadden voorzien 

voor dit speciaal weekend. We waren 

allemaal in ons nopjes toen we het lucht 

kasteel in het water zagen liggen en kon-

den ons niet rap genoeg gaan omkleden.

Zoals een klein kind in een speelgoed 

winkel bezoekt en iets mag kiezen, waren 

wij nieuwsgierig hoelang we het vol 

konden houden op het kasteel. 

Onze dapperste ijsbeer die dag was dan 

ook ons nieuw lid Jimmy en liet ons 

allemaal versteld staan. Hij gaf ons het 

goede voorbeeld en nam als eerste een 

verfrissende duik ik het water. Niet veel 

daarna zaten we met zijn alle in het water 

en waren we met de voorziene 

waterpistolen elkaar aan het verfrissen. 

Niet alleen wij ondergingen de vuurdoop 

van de waterpistolen, maar onze Boomse 

collega’s moesten er ook aan geloven en 

werden  dan onder vuur gezet door ons 

allemaal. Natuurlijk konden ze er mee 

lachen. Ze hadden natuurlijk zelf ook een 

wapen achter de hand. Zo was de tui-

nslang rap boven gehaald en waren wij rap 

terug het water in. 

Om deze verfrissende duik af te sluiten 

dronken we met zijn alle nog een drank-

je en aten we nog iets klein. Het was een 

fijne dag om het seizoen te beginnen.

Amber

Opendeurdag in Boom door de ogen van Amber.
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Opendeurdag in Boom door de ogen van Steven.

In Boom is er een leuk ijsberenclubje, dat 

zijn seizoen iets vroeger start dan wij in 

Dendermonde doen. En omdat wij van 

Dendermonde elkaar al zo lang hebben 

moeten missen (en ook een beetje 

omdat de mensen van Boom altijd naar 

onze activiteiten komen), hebben we 

besloten hen daar eens een bezoekje te 

brengen. Daarom verzamelden we rond 

10u aan het zwembad Olympos, vanwaar 

we samen naar Boom reden.

Daar hadden ze een heus springkasteel in 

het water gelegd, en Jolien vond dat het 

tijd werd dat onze Yorick zoiets bestelde 

voor in onze eigen vijver.

Natuurlijk hebben we ons daar eens goed 

op uitgeleefd, en ook de beschikbare 

waterpistolen en tuinslang hebben we 

grondig getest, tot groot jolijt van iedereen 

die aan het zwemmen was.

Verder had Amber haar kunsten als 

verpleegster getoond, door Jamie van een 

splinter in zijn vinger te verlossen.

Ook op het terras was het gezelligheid 

troef, want zowel Thierry als François 

hadden geen zwemgerief mee, en ook An 

en Marc zwommen niet.

Ook het weerzien met Jelle en Thomas 

mogen we zeker niet vergeten door al hun 

enthousiasme!

Op weg naar huis hebben we Thierry aan 

de scheepswerf van Baasrode afgezet, die 

ging daar nog wat verder werken aan een 

boot.

De anderen sloten de dag af met een 

spelletje snooker in Zele.

Ik kijk nu al uit naar de start van ons eigen 

seizoen.

Steven Van Herck
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Zoals met nieuwjaar wordt ook bij de start van een ijsberenseizoen steevast beloften 

gedaan. Zo heeft Jamie beloofd alle wedstrijden mee te doen en mee te dingen naar 

de trofee voor regelmatigste ijsbeer. Ook Jimmy heeft nog nooit afwezig geweest dit 

seizoen en heeft zelf een halloweentocht laten staan om toch maar te kunnen ijsberen. 

Ook Yorick heeft nog nooit een training of dergelijke gemist. Straks zullen we nog 

selectieproeven moeten laten doorgaan wie de regelmatigste ijsbeer is van het seizoen. 

Wie ideeën heeft mag deze steeds doormailen naar dybke@dyb.be. We gaan dan de 

voorstellen bekijken en een keuze maken welke proeven we kunnen laten doorgaan. 

Ik zou zeggen mannen en vrouwen maakt uw borst maar al nat. Want zeker niet te 

vergeten ook Amber is al steeds komen opdagen op alle trainingen en activiteiten.

De beloften voor dit seizoen.
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Opening van het seizoen.
Op dinsdag 22 september was het zover, de start van het nieuwe ijsberenseizoen was 

een feit. Sommige waren heel  ongeduldig om te beginnen en sommige hebben we 

niet gezien. Maar een feit was, de aanwezigen waren heel  enthousiast en we zagen ook 

meteen nieuwe gezichten op de steiger. Ze konden haast niet wachten om zich om 

te kleden voor in onze vijver een plonsje te wagen. De pers was zoals altijd ook op het 

appel en kwam deze keer met een nieuwe opstelling voor een foto. Dit werd niet on-

middellijk begrepen door onze leden en ze aarzelden voor op de foto te gaan. Maar met 

een kleine overtuiging kwam ook ons nieuwste lid op het strijd toneel en gelijk had hij. 

Jimmy is tenminste in de grootste krant van het land verschenen. Wel eens waar in het 

regionieuws maar hij stond in de krant. Het zal waarschijnlijk nog een BIJ worden den 

Jimmy. Een bekende ijsbeer. Een paar keer een en weer en een mooie groepsfoto 

waren het gevolg van de pers op bezoek. Ondertussen bleven onze ijsberen maar 

plonzen in het water en ze hadden er enorm zin in. De jumpsessie waren een logisch 

gevolg van deze opening. En ze bleven zich maar amuseren in het water met als logisch 

gevolg dat er zich de komende weken nog verschillende zwemmers zich aanboden om 

ook lid te worden van de ijsberen. Voor sommige zat het in het de genen, anderen 

waren blijkbaar warmer water gewoon. Maar een feit dat zeker was. De kick off van 

het 43 ste ijsberen seizoen was gegeven. Het beloofd weer een spannend seizoen te 

worden, we kijken uit naar het verloop van de rest van het seizoen, maar daar lees je 

ongetwijfeld meer over in één van de volgende clubblaadjes.
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De wereld kan toch klein zijn.

Op een mooie late na zomerdag komt Hayate op de proppen bij de ijsberen met de 

wens toch ijsbeer te worden. Alle formaliteiten werden vervuld en Hayate kon het 

water in. Ons API dat zich in dezelfde kleedkamer klaarmaakte zat vreemd te kijken 

naar ons API. Meestal is ze dat van de mannelijke kant gewoon, maar nu hoorde ze dat 

in dezelfde kleedkamer. Hayate pas nieuw in de club schraapte alle moed bijeen en 

zegt tegen ons API, jij lijkt goed op juffrouw Amber van onze school. Een klein detail 

ons API en die juffrouw van de school zijn één en dezelfde persoon. Dan was 

natuurlijk het ijs gebroken. Beide partijen kwamen wel goed overeen en konden 

naturlijk het direct met elkaar vnden, wat altijd goed is om de sfeer te verbeteren. 

Misschien dat we op de manier nog meer details te ween komen over ons API, 

want Sem is steeds karig met commentaar.
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Het jonge geweld op de steiger

Kort na de opening van het nieuwe seizoen kwam de jeugd in volle geweld proberen 

om toch maar ijsbeer te worden. Alle jeugdige troepten samen aan de tweede trap 

en spraken echt elkaar moed in. De dappersten onder hun zaten al snel in het water, 

terwijl sommige lotgenoten meer overtuigingskracht nodig hadden. Sinds de start 

van het nieuwe seizoen lijkt het of de jeugd de weg terug gevonden heeft naar het 

ijsberen. Het geen we bijzonder leuk vinden bij de Dendermondse IJsberen. Sommige 

van de try outs deden reeds een andere sport, namelijk rugby en we hebben nog een 

rugbyspeler bij de leden, misschien dat we er toch eens moeten aandenken om samen 

te vloeien als club. Maar het is steeds hetzelfde, sommige moet je er echt in jagen en 

sommige nieuwelingen moet je er echt uit jagen, want die zouden blijven zwemmen 

en die zwemmen niet één keer, maar verschillende keren tijdens een training.
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Wijnverkoop seizoen 2015-2016.
Het is reeds het vierde jaar dat we wijn verkopen ten voordele van onze clubkas. 

Op die manier kunnen we ook het lidgeld laag houden en onze sport betaalbaar 

houden voor iedereen. Sommige leden doen al snel hun best om hun beste beentje voor 

te zetten, zelfs leden die pas dit seizoen aangesloten zijn bij de club. Andere laten weer 

betijen zoals alle seizoenen. Mag ik vragen aan alle leden en aan iedereen om zo goed 

mogelijk hun best te doen zodat alle wijn snel de deur uit is, dan kunnen we ons 

concerteren op andere zaken en evenementen bij het ijsberen. Nog een geheugen-

steuntje we verkopen witte en rode Spaanse wijn aan de prijs van 5 € en iedereen die 

reeds wijn gekocht heeft, is tevreden van de wijn.

Deze wijn wordt gemaakt van de 
Macabeo-druif, geteeld in wijngaarden in 
de Sierras de Algairen en Serrallon op een 
hoogte van 600 meter.

Zeer frisse, mooie gele, wijn met aroma’s 
van bloemen, 
citrusvruchten  en kruiden  van de 
macabeo druif.  
Geproduceerd en gebotteld in Spanje. 
Zacht in de afdronk. Druiven met de hand 
geplukt. 13% alcohol.
 
Drinken op een temperatuur van 
8-10 graden. Als aperitief, bij tapa’s, 
vis- en gevogelte, schaaldieren, 
voorgerechten.

Macabeo 2014, “Marques de Somera”, 75 cl.
Kwaliteitslabel: “Denominacion de origin” Arinena.

Tempranillo 2014 , “Marques de Somera” , 75 cl.
Kwaliteitslabel: “Denominacion de origin” Arinena.

Deze wijn wordt gemaakt met de 
Tempranillo-druif, ook wel Tinto de 
Toro (stierenbloed). De wijngaarden van 
Marques de Somera liggen in de Sierras 
de Algairen en Serrallon op een hoogte 
van 600 meter. De wijnstokken zijn 
tussen 15 en 35 jaar oud.

Perfect uitgebalanceerde rode wijn 
gebotteld en geproduceerd in Spanje.  
13% alcohol.  Zeer lekkere volle wijn van 
de bekende  tempranillo  druif. 
Intense rode kleur. Stevige afdronk. 
Aroma’ s van rode vruchten. 
Prijs/kwaliteit een aanrader. 

Liefst drinken op 14-16 graden of 
kamertemperatuur. 
Uitstekend bij amuses en hapjes, rood 
vlees, stoofpotjes, kazen, barbecue, 
pasta, pizza, grillade, gebraad.

Geniet van een lekkere fles wijn en steun 
vzw Dendermondse IJsberen.

Wij bieden volgende wijnen aan 5€ per fles:

Witte 
Wijn

Rode 
Wijn
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Welkom aan onze nieuwe leden of welkom terug.

Hayate Jochmans

Aleksandra Marks

Aaron Jochmans Hayate Jochmans Jimmy Smet

Dieter Couchez Emma Biesbroeck Tom Wuyts

Joachim Raemdonck Joey Veldeman Ann Van den Bossche

Melanie Bruyninckx

Thor Vergucht

Kimberly Peleman Craig De Meyer Celine Vergucht
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Het verschil van warmte tussen een vijver en een zwembad.
Net voor de wedstrijd in SWEM was Joachim er zo van overtuigd dat het water van het 

zwembad in Wachtebeke warmer was dan het zwemwater in onze vijver. Toch bleef hij 

hoog en bij laag zweren dat het wel zo was. Het heeft zelf geleid tot grote discussies 

op de steiger en het verhaal kwam steeds op hetzelfde neer, Joachim kreeg dan maar 

gelijk. Hij had namelijk al in Wachtebeke gaan zwemmen, maar dan waarschijnlijk in de 

zomer onder stralend weer en dat scheelt natuurlijk heel wat graden. Maar na de 

wedstrijd in SWEM, terwijl de temperaturen hetzelfde waren als in onze vijver, bleef 

Joachim toch beweren dat het water warmer was.
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Initiatie ijsberen in Dendermonde.
Dit jaar ging er nog een initiatie ijsberen door in Dendermonde. Er was nochtans op 

voorhand gezegd als het geen succes was, het de laatste keer zou geweest zijn. Ik moet 

zeggen er was een grote zwemwedstrijd nadien in het binnenbad, dus konden we weer 

op de steun niet rekenen van DZO. Maar onze leden hadden er enorm zin in. En onze 

mat voor op het water te leggen was ondertussen toegekomen en ging gebruikt worden 

die dag. Yorick had alles netjes bevestigd op aan de steiger zodat er geen gevaar was 

voor onze leden en eventueel bezoekers. Hayate en Aaron waren voor de gelegenheid 

ook afgekomen en Sem had twee vrienden meegenomen die eerst het ijsberen nog zot 

en gek vonden maar nadien toch erg genoten hebben van onze duik in het water. 

Jimmy had onze watermat gecleemd en was met geen stokken uit het water te krijgen. 

Ook niet toen zijn ouders zeiden dat het genoeg was, bleef hij toch op zijn mat. Voor de 

gelegenheid van ons initiatie ging ook Tania en haar vriend ijsberen voor de eerste keer. 

Ik denk dat het bij een eenmalig feit zal blijven, maar de gezichten waren weer 

priceless. Jimmy, Hayate en Aaron gingen dan een kleine worsteling aan voor wie op de 

mat mocht liggen en er werd zelf een kleine wedstrijd georganiseerd met het lopen op 

de mat het water in. Er was tegen sommige leden gezegd dat op het einde van de mat 

een trapje bevestigd was. Ook Yorick en Amber waagden zich even op de mat wat ook 

weer leuke foto’s opleverde. De vrienden van Sem gingen er ook in en als de ene eruit 

kwam gaf hij spontaan een knuffel aan de andere. Wel vreemd dit zie je tegenwoordig 

veel gebeuren. Of zijn onze leden zo sadistisch geworden dat ze een andere ook laten 

kou lijden. Cian en Dieter hebben zich ook aan de mat gewaagd, dit wel in een 

voorzichtige versie om er over te lopen. Nadien had Aaron de ideale manier gevonden 

om op de mat te blijven staan. Iedereen had een goed gevoel in het naar huis gaan, 

waarschijnlijk zal deze activiteit nog herhaald worden in de toekomst.
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Halloween op de steiger.
Op donderdag 29 oktober was het Halloween op onze steiger. Emma vond dit een 

beetje spijtig omdat het niet op zaterdag doorging zoals normaal Halloween valt op 31 

oktober. De aankondiging was gemaakt dat verkleden toegestaan was en dit werd door 

enkele leden opgevolgd. Robby had zich in een zeerover verkleed en had een stoer 

zwaard bij. Waarmee iedereen op de parking kennis mee gemaakt heeft en Thierry had 

zich ook verkleed in een zeerover. Yorick had zich meer verkleed in naturist en liep de 

steiger te versieren in ontbloot bovenlijf, change dat hij de rest nog aanhad. De leden 

waren heel tevreden met de versiering en vroegen of dit altijd kon, wat onze materiaal 

meester niet zag zitten. De jenever werd tentoongesteld, de frisdranken, de schalen met 

chips en de soep stond op het vuur uiteindelijk. Toen onze leden op de steiger stonden 

hoorden we een verdacht geluid, blijkbaar stond de soep iets te hard en het vuur werd 

onmiddellijk afgezet. Dan kwamen de allersnelsten uit het water kennis maken met soep 

en dergelijke en iedereen was tevreden. Juist de sfeer was niet echt hartelijk, maar dat zal 

volgend jaar hopelijk in orde zijn. Nog een klein detail den Jason was dan nog niet lijfelijk 

aanwezig.
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Weer een kleine ijsbeer geboren.
We hebben er een paar jaar moeten op wachten, maar we kunnen terug heugelijk 

aankondigen dat er weer een kleine ijsbeer is bijgekomen. Hij luistert naar de naam 

Jason en is de zoon van Joey Veldeman en Ann Van den Bossche. En met kleine D 

geschreven. Zo begint stilaan de Dendermondse IJsberen op een familieclub te lijken. 

Want we hebben pa Joey, ma Ann, broer Joachim ( dat is de kleine ijsbeer die steeds 

zonder morren in het water gaat en er met de brede glimlach uitkomt), boma Ann, 

nonkel Jamie en vooral niet te vergeten nonkel Robby. En nonkels moeten met 

nieuwjaar steeds goed in de geldbeugel tasten om toch een mooi cadeau te geven. 

Voor wie geen kaartje gekregen heeft, geven we het zeker mee met het clubblad. 

Alvast proficiat aan de mamma en pappa en de rest van de familie uiteraard. 

En ik heb reeds een roepnaam verzonnen in een vorig artikel, namelijk Den Jason.
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Wedstrijd in SWEM.
Zoals alle jaren is SWEM steeds de eerste 

club die het startschot geeft van de aftrap 

van de competitie in het nieuwe ijsberen-

seizoen. Dit seizoen was het niet anders 

en de laatste zondag van oktober zakten 

we allen massaal af naar het provinciaal 

domein te Wachtebeke. En onze club 

was goed vertegenwoordigd. Zelf voor 

sommige van onze leden was dit ook de 

eerste wedstrijd die ze deden als ijsbeer. 

Toen we arriveerden in Wachtebeke stond 

Odi ons al te verwelkomen vermomd als 

ijsbeer. Iets wat we François ook kunnen 

laten doen bij onze wedstrijd. Odi zal maar 

al te graag zijn kostuum laten uitlenen. 

Jimmy stond al een tijdje ongeduldig te 

wachten op de parking, want hij wilde 

zoals altijd snel het water in. Dan kwamen 

al onze leden in grote getallen afgezakt 

en verschenen ze op het appel. Juist was 

het wachten op één van onze jongste 

leden die ook zijn eerste wedstrijd ging 

zwemmen, namelijk Joachim. Die was nog 

steeds onderweg en het was al bijna tijd 

om te beginnen. Gelukkig verscheen hij 

toch op tijd aan de start.  Het was 

Joachim goed bevallen en kwam geluk-

kig uit het water. Hij heeft de kleuren van 

de club goed verdedigd. De tweede aan 

de beurt was Sem en zoals altijd had zijn 

tegen stander het enorm moeilijk. Emma 

was daarna aan de beurt en voor Emma 

was dit ook de eerste kennismaking met 

ijsberen wedstrijden. Ze heeft enorm ge-

noten van het water dat zag je als Emma 

uit het water kwam, volgens haar mamma 

een beetje teleurgesteld, maar het was de 

eerste wedstrijd. Dan de beurt aan 

Steven en Yorick, nadien nog Thierry. 

Toen was het de beurt aan de demon-

stratie zwemmers en die hebben zich ook 

enorm uitgeleefd met onder andere Robby 

die had er helemaal zin in. François gaf het 

goede voorbeeld met direct in het water 

te gaan en de andere leden het voorbeeld 

te geven. Ondertussen kon er genoten 

worden van goede jenever, soep, koffie 

en zelfs een hamburger. Nadien gingen de 

wedstrijden terug van start en was het de 

beurt aan Jamie, Joey en Patjen. Het zag 

er zelf even naar uit dat Joey zijn 

wedstrijd ging winnen, maar hij had niet 

genoeg gedoseerd.

Ook Jimmy mocht uiteindelijk aan de start 

komen, die liep als sinds het begin in zijn 

zwemtunue klaar voor zijn wedstrijd. Dan 

werd het beloond en hij heeft dat ook uit-

stekend gedaan voor zijn eerste wedstrijd.
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Wedstrijd in SWEM.
Dat was het wachten op de reeksen met de 100 meter en hebben Thierry, Yorick en 

Emma het ook weer bijzonder goed gedaan. Dan even terug bijtanken met een 

jenevertje want het leven van een official kan ook hard zijn, je wordt nat en je hebt zelf 

geen zwemkledij aan. Tijdens de aflossing hebben we het ook bijzonder goed gedaan 

en kregen we een wel verdiende derde plaats. Nadien werden er zoals gewoonlijk 

nagekaart over de wedstrijd en de komende wedstrijden. Zelfs onze vrienden van Theux 

vroegen of we ook dit jaar afkwamen naar hun wedstrijd en dat werd positief bevestigd.
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Hoe Den Jason gepest werd.
Terwijl onze club een beleid voert tegen pesten heb je soms leden die daar zich niet van 

aantrekken. En als ze dan nog onze jongsten ijsbeer gaan pesten, is het hek helemaal van 

de dam. Zo zat Joey boven in de kantine van Olympos Den Jason te pesten. Joey was 

al deze hele avond na het zwemmen bezig van blij, boos en visje. Aangezien Jason nog 

niet genoeg krachten heeft om zelf te reageren (ooit zal dat zeker zijn) nam ik die taak 

op mij en deed bij Joey hetzelfde. Hilariteit in de kantine was troef. En Joey kon dan nog 

eens meerval doen ook. Dan is hij toch wijselijk gestopt met Jason.

Afspraken voor het zwemmen in Olympos na de ijsberentraining.

Tegenwoordig valt het op dat de leden het zwembad gebruiken als vechtarena om te 

worstelen in plaats van te zwemmen. Ook de zwemplankjes werden in het verleden 

gebruikt om mee te smijten in plaats van te zwemmen. Ook is het taalgebruik van onze 

leden beneden alle peil. Dit werd me ook bevestigd door Greet de directrice van AGB 

Dendermonde en tevens de directeur van het zwembad. Dit leid tot frustraties bij de red-

ders op een manier dat we binnenkort, als dit blijft verder duren, geraken we misschien 

onze voordelen kwijt in Olympos. 

Dus mag ik u vriendelijk verzoeken volgende richtlijnen in acht te nemen:

- De kleedkamer tijdig ontruimen volgens afgesproken tijden (dit wordt zeer goed 

 gerespecteerd waarvoor mijn dank)

- Geen grove taal gebruiken in het zwembad en het beschaafd houden voor 

 iedereen.

- Niet meer worstelen met elkaar, want dat heeft al in het verleden tot leden verlies 

 geleid.

- Steeds de kleedkamer proper achterlaten na gebruik

- Geen golven maken in het draaibad als je niet in de iglo staat, dit is puur 

 waterverlies voor het zwembad.

- En de redders hoeven niet verweten te worden van blauwe smurf, deze mensen 

 doen ook maar hun job.

Let op het is niet mijn bedoeling om een schoolmentaliteit te creëren binnen de club, 

want ik ben voorstander om het ijsberen in een ontspannen sfeer te laten door gaan.
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Uitspraken die je soms hoort!
Met sommige uitspraken die ik reeds opgevangen dit seizoen en vorig seizoen van “die 

hoort niet bij de groep”. Met zulke uitspraken kan ik niet leven. Ik vind dat iedereen 

welkom is bij de club en iedereen dat zijn lidgeld betaald heeft moet zich thuis voelen. 

Dat wordt toch verwacht van een sportclub, dat je je thuis voelt. En als iedereen zich 

thuis voelt, dat groeit de club steeds jaar na jaar en wordt het uiteindelijk op termijn een 

heel vrolijke bende. Als ik ondervind dat er iemand van de leden geviseerd wordt, dan zal 

deze persoon even apart geroepen worden om samen een oplossing te zoeken. Ik wil 

niet fungeren als scheidsrechter maar ik vind dat het aan het bestuur is om de beslissing 

te nemen hoe iemand fungeert in de club en dit dient steeds besproken te worden op 

een bestuursvergadering. Als leden het soms moeilijk hebben kunnen die steeds ons API 

aanspreken of iets op papier of mail zetten en overmaken aan het bestuur. We zullen dan 

een gepaste oplossing zoeken. Dit kan best werken in de beide richtingen.

Ik hoop dat iedereen een beetje begrip kan opbrengen voor deze situatie.

Lidgeld voor het seizoen 2015-2016.
Mag ik vragen aan de leden die hun lidgeld voor dit seizoen nog niet betaald hebben, 

dit zo snel mogelijk te doen om in orde te zijn met het VZF aangaande de verzekering in 

orde te brengen voor het nieuwe seizoen. Het lidgeld is nog steeds 35€ en competitiev-

ergunningen 45 €. U kan dit cash betalen aan Peter tijdens één van de trainingen of het 

gewenste bedrag over te schrijven op zichtrekening BE69 6528 3217 2378 (Recordbank) 

met vermelding van uw naam als mededeling. Wie zich voor het eind van de maand niet 

in orde gesteld heeft, wordt automatisch geschrapt en mag niet meer in het water tijdens 

de training en dient het volledige bedrag te betalen bij het zwemmen in Olympos. Geluk-

kig heeft de meerderendeel reeds betaald en alles in orde gebracht waarvoor mijn dank.
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Brugge viert feest.
Op zaterdag 19 december is het feest in Brugge. Om 18 uur is er een academische zitting 

met receptie en daarna om 20.30 uur is er een avondmaal. De kostprijs voor deze 

feestelijkheden is 25 € en er kan online ingeschreven worden. Je dien dan te betalen 

voor het avondmaal op rekeningnummer van BYK BE 15 7775 9681 7030 met vermelding 

van 50 jaar + naam + aantal personen. Op zondag 20 december is het dan de Kerstduik 

aan de Rozenhoedkaai te Brugge die start om 11 uur en de club van Brugge belooft er 

een feestelijke Kerstduik van te maken. De nodige informatie kunt u altijd krijgen van mij 

en indien u interesse hebt kan u mij ook altijd mailen.

Nieuwjaarsduik Bredene 2016

Inschrijven kan vanaf NU!

U kan inschrijven vanaf nu, alleen of in groep deel aan de Nieuwjaarsduik Bredene 2015, 

daarom laten we u weten dat de inschrijvingen voor de editie 2016 geopend zijn. 

De duik gaat door op zaterdag 9 januari 2016 op dezelfde plaats als vorige editie, mocht 

het slechte weer ons parten spelen hebben we als reservedatum 16 januari 2016 uitge-

kozen, plaats dus beide data in de agenda!

Zoals vorige editie is er voor iedere deelnemer een leuke sfeer, een ijskoude duik en een 

goedgevulde goodiebag voorzien. Kom dus alleen of in groep af naar deze duik en wie 

weet val je nog in de prijzen als best verklede deelnemer.

Inschrijven en meer info kan op http://nieuwjaarsduik.bredensebruinvissen.be/

Nieuwjaarsduik in Sint-Niklaas.

Jaarlijks op de 2’de zondag van januari organiseert de stad Sint-Niklaas in samenwerking 

met het recreatiepark De Ster en WZK Waterpolo de Wase IJsberenduik. Een recreatief 

evenement voor al wie van een leuke uitdaging houdt en om de vrolijke bende van Erwn 

tegen te komen.Een treffen waarbij de moedige winterduiker welkom is maar evenzeer 

een verzamelplaats voor alle sympathisanten die de zwemmers willen aanmoedigen.

Een niet te missen dag, gezegend met een lekkere winterdrink en hartelijke nieuwjaarsw-

ensen in het prachtige en gezellige decor van het recreatiedomein “De Ster”.

De inkom op het recreatiedomein is gratis. Ingang langs parking kant Brokkelinck. 

Meer info op www.waeseijsberenduik.be.
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Terug een opening van het zomerseizoen.

De rest van de activiteitenkalender.

Ik heb met iemand contact die eigenaar is van een visput en daarmee zou na lange tijd 

en na enkele jaren dat deze activiteit niet kon doorgaan, toch terug kunnen plaats vin-

den. Deze zou dan doorgaan in Berlare en naar verluid hebben we niet teveel buren in de 

buurt. Niet dat we de hele straat op zijn kop moeten zetten, maar het is plezanter. 

Voorlopig (moet ik trouwens ook nog afspreken met de eigenaar) zou de datum op 30 

april 2016 geplaatst worden. Het concept zou het zelfde blijven iedereen brengt 

zijneigen drank mee en eten mee en na een leuke zwembeurt gaan we dan allen gezellig 

BQQ’en en nog samen na praten en nadien terug naar huis gaan. Ik zal de nodige 

contacten leggen met de eigenaar. Hou alvast deze datum vrij in uw agenda.

29-11-2015 Zwemfeest Mol    IBK  Zilvermeer Mol

05-12-2015 Sinterklaas op bezoek   DYB  Dendermonde

13-12-2015 Kerstduik Pollare    ZDKK  Pollare

20-12-2015 Kerstduik Brugge   BYK  Brugge

22-12-2015 Kerstman op bezoek   DYB  Dendermonde

06-01-2016 Nieuwjaarsreceptie   DYB  Dendermonde

09-01-2016 Nieuwjaarsduik Bredene  BBV  Bredene

10-01-2016 Nieuwjaarsduik De Ster  WZK  Sint-Niklaas

17-01-2016 Zwemfeest BYK    BYK  Brugge

24-01-2016 Zwemfeest DIJ    DIJ  Deurne

31-01-2016 Zwemfeest ZCY    ZCY  Boom

14-02-2016 Zwemfeest DYB    DYB  Dendermonde

28-02-2016 Zwemfeest HUY    CRNH Huy

06-03-2016 Carnavalsduik    DYB  Hamme

19-03-2016 Doop nieuwe ijsberen   DYB  Dendermonde

19-03-2016 Eindfeest DYB    DYB  Zele

27-03-2016 Paasduik Donkmeer   DYB  Berlare



Ziezo nu dit dybke weer volgeschreven is en zullen de heren en dames van De Post 

tevreden zijn, want ik heb mijn deadline gehaald. Ons clubblad moet viermaal per jaar 

verschijnen en als je dan met de club zes maanden niet actief zijt, moet je de clubbla-

adjes razend snel doen verschijnen. Juist het eerste clubblaadje van het seizoen is moe-

ilijk, voor de rest is het gemakkelijk. Onze leden steken zoveel fratsen uit dat de rest van 

de clubblaadjes in het seizoen een makkie worden. Het moet uiteraard nog steeds ges-

chreven worden maar dat is geen enkel probleem. 

Ik zou zeggen doe zo verder en we gaan naar de feestperiode toe en dan gaan we weer 

stevig vieren en elle duiken die we kunnen meepakken, uiteraard meenemen.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.

… ijsberen veiliger is dan rugby …

… Hayate geen tweelingzus wil zijn van Aaron …

… Erwin nog steeds het water zalig vindt …

… Robby nog steeds moet wennen aan de naam nonkel …

… Als Erwin een Syvaris besteld, bedoeld hij dan een Vicaris? …

… Jimmy wordt een ijsbeeromaan genoemd …

… Dieter soms moet zoeken achter zijn zwembroek …

… Bij sommige leden word de demonstratie, recreatie …

… Erwin tegen Thomas roep supo supo supo wat bedoeld hij hiermee …

… Dieter een sexsymbool genoemd wordt op de steiger …

… Jimmy soms vampierneigingen heeft op de steiger …

… Erwin van Brenda, Sandra maakt en dan Irma in de kantine …

… Jimmy een bouwvakker zal worden in de toekomst …

… Nonkel Robby onze mascotte blijft …

… Erwin Thomas dingsken noemt en dat hij zijn naam niet meer zal vergeten …

… Robby een merkwaardige uitspraak maakte “vrouwen hé” …

… Cian een angstfobie heeft voor lange Latijnse woorden …

… Jimmy heel stil kan zijn in de auto …
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Slotwoord

… Wist je dat …



Naam: Van Herck    Voornaam: Steven

Roepnaam: Steven, Stevie

Geboortedatum:  19 december 1988  Woonplaats:  Dendermonde

Hobby’s:  Zwemmen, badminton, lezen, naar festivals en concerten gaan, Skiën, ...

Lievelingseten:  Iets van bij de chinees

Haarkleur:  Zwart

Kleurogen:  Grijs

Lengte: 1m75

Schoenmaat: 42

Geslacht:  Man

Lievelingsdier: Olifanten

Geluksgetal: Geloof ik niet in

Lievelingskleur: Zwart 

Mooiste land:  Tot hiertoe: Sri Lanka

Ik ben een beetje verliefd op......:  Dat ga ik je niet vertellen :-p

Ergste nachtmerrie:  Niet meer voor mezelf kunnen zorgen

Mijn dagelijkse soap:  Het nieuws

Leukste geschenk:  Ik hou van verassingen 

Lijfspreuk:  The journey of a thousand miles begins with a single step

Ik ben jaloers op:  Niemand

Mijn idool is:  Quentin Tarantino

Favoriete groep:  Muse

Lievelingsdrank:  Gin Tonic

Beste film:  Inglourious Basterds

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Midden in mijn eerste seizoen moesten we 

samen ijs hakken om te kunnen zwemmen, en bijna iedereen was vroeger om te kunnen 

helpen

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? Een onmogelijke keuze, 

ze zijn allemaal tof!

  

En de volgende is: Emma Biesbroeck
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Kettingbotsing met:  Steven Van Herck
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