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Voorwoord.

Het seizoen loop met grote schreden naar zijn tweede deel van het 

seizoen. Dit wordt wel de drukste periode en we zullen het geweten 

hebben. Talrijke duiken die we reeds achter de rug hebben, 

wedstrijden die voor onze neus staan. De maand januari is natuurlijk de 

drukste maand met drie wedstrijden en vooral de andere weekends de 

traditionele duiken. Het is echt een leuke maand voor de 

ijsberen, juist iets minder voor de agenda maar dat zijn we al op die 

vele jaren gewoon geworden. Ons clubblad wordt ernorm 

gewaardeerd en vooral veel gelezen, want iedereen kijkt steeds uit 

naar de nieuwe editie en vooral de gebeurtenissen van onze beren zelf. 

Het is steeds leuk achteraf te vernemen wat ze leuk vonden en niet 

leuk vonden. Soms wordt ik van buiten de club op een foutje gewezen, 

maar indien dit mogelijk is wordt dit snel recht gezet. Ik ben trouwens 

één van de langste auteurs van ons clubblad en toch komt de inspiratie 

steeds tevoorschijn om een nieuwe editie te vullen en uiteraard komt 

die inspiratie van jullie, waarvoor mijn dank. Ook onze wedstrijd 

staat nog voor de deur en we gaan er weer proberen een succes van te 

maken, wat ons toch al die jaren al gelukt is. Ik ga jullie nu laten lezen.

Regards,

Peter
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Woordje van de voorzitter.
Van ganser harte wens ook ik alle leden en sympathisanten van DYB 

een gezond en vreugdevol nieuw jaar toe. Deze korte donkere dagen 

in januari zijn ook dagen van familievreugde, clubvreugde  en nodigen 

uit tot samenzijn. Het zijn dagen waarin we een glaasje bubbels heffen 

op elkaars geluk en gezondheid. En ondanks de grote uitdagingen voor 

het komende jaar omtrent milieu en klimaat, migratie en 

vluchtelingencrisis, mobiliteit en problemen bij de NMBS, blijven we 

me een positief gevoel naar de toekomst kijken. Zeker wat betreft de 

werking van onze club.

Dit geluk en positivisme worden mede bepaald en gestuwd door ons 

verenigingsleven en door onze sociale contacten. Wij zijn allen lid of 

fan van de Dendermondse IJsberen.  De club probeert steeds een 

warm nest te zijn voor al de leden.  Wij blijven er voor ijveren dat 

iedereen zich thuis voelt bij DYB. Wij blijven meedoen aan allerlei 

ijsberenactiviteiten en organiseren zelf ook eigen activiteiten om het 

clubgevoel te verhogen. Hoe meer ik jullie “ergens” tegenkom, hoe 

gelukkiger ikzelf zal zijn.

Recreatief zwemmen in koud water, soms eens meedoen aan een 

wedstrijdje, maar ook wandelen en fietsen, of elke andere sport of vrije 

tijd beleving, werken preventief voor een betere gezondheid. 

Een gezonde levensstijl en een goeie gezondheid geven uw leven 

meer inhoud en geven U meer fysieke mogelijkheden. 

Dus, nogmaals: Een gelukkig Nieuwjaar en een goeie gezondheid  voor 

iedereen.

François
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Voor de eerste keer in het historie van DYB 

is het ons gelukt onze wijn nog voor 

nieuwjaar volledig uitverkocht te krijgen 

en aan de man te brengen. Eerst was de 

witte wijn volledig uitgeput, tot groot 

ongenoegen van Jimmy die nog graag 

twee flessen extra zou hebben gehad. 

En dan was de rode wijn aan de beurt 

en gingen de laatste 17 flessen vlot van 

de hand. Vroeger hadden we steeds een 

overschot en vorig jaar was de wijn pas 

met Pasen uitverkocht, met dank aan onze 

meter Magda, die de laatste 

flessen verkocht in haar entourange. 

Wat wel een beetje spijtig is dat het steeds 

dezelfde namen zijn die voorkomen op de 

lijst, uitgezonderd enkele nieuwe leden 

die ook voor de eerste maal hun beste 

beentje hebben voorgezet. En dat wordt 

enorm gewaardeerd in de club. Graag zou 

ik hebben dat iedereen zijn beste beentje 

voorzet in de komende seizoenen. Op die 

manier kunnen we ons idgeld van de club 

democratisch houden, want als je soms 

hoort wat leden in andere zwemclubs 

moeten betalen, zou je toch effe 

schrikken.

Wijnverkoop dit seizoen.
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Wedstrijd in Theux.

Het derde weekend van november is het 

de beurt aan onze vrienden uit het 

buitenland, namelijk Theux. Het is steeds 

een blij weerzien met onze Waalse 

vrienden en zij zien ons ook graag komen. 

Sommige maken daan een weekend van 

en een klein deel vertrekt op zondag, maar 

dat is heel vroeg opstaan. Dit seizoen was 

er een kleine twee strijd want er werden 

twee vakantie huizen geboekt. Eén voor de 

jeugd en jawel de ouderen in het andere 

huis, maar dat zal temaken gehad hebben 

met het toezicht op het alcoholverbruik. 

Maar geen nood de mascotte zat in ons 

team en huis. We hadden dus alle troeven. 

Het is soms echt zalig eens te ontspannen 

dat weekend en Jimmy tracteerde op een 

pianoconcerto, die jongen zal het nog ver 

schoppen in zijn leven. En zo is het dan 

rustig ontspannen afwachten op de wed-

strijd op zondag. We hoopten dat onze 

wedstrijdzwemmers een beetje fris 

zouden verschijnen aan het zwembad en 

dat was min of meer ook het geval. De 

eerste die van ons moesten aantreden 

waren de demonstratiezwemmers en die 

waren dan ook meteen wakker. Zelfs onze 

mascotte Robby ging zonder aarzelen in 

het water en dat onder het waakzame oog 

van Den Jason. 

Dan begonnen de wedstrijden en dan was 

het de beurt aan Sem, Jamie en Jimmy. 

Ze hebben onze clubkleuren goed 

verdedigd, maar de tegenstanders waren 

dan ook niet min. Yorick heeft zich in zijn 

wedstrijd verweerd, wat ook geen 

gemakkelijke reeks was en Steven heeft 

ook zijn uiterste best gedaan. François liet 

zich over de landgrens niet afdrogen en 

behaalde op zijn duimpje de tweede plaats. 

Patjen dacht dat het nog volop zomer was 

en probeerde een demonstratie te geven 

van rugslag, maar het is enkel bij 

demonstratie gebleven tot groot jolijt en 

applaus van het publiek. In de vrije slag van 

Yorick liet hij prompt twee zwemmers 

achter zich van de thuis ploeg en hij 

schaamde er zich nog niet voor ook. 

En ook in de aflossing lieten ze een thuis 

ploeg achter zich. Onze beren lieten zich 

echt van hun beste kant zien. Tijdens de 

maaltijd was ook An en gevolg er weer 

komen bijzitten en nonkel Robby was in 

zijn doen, ons mascotte gaat graag op 

weekend. 

Ondanks dat het in een zwembad was, 

heeft Joachim toch niet meegezwommen. 

Hij was wel aanwezig in Theux.
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Foto’s Theux.
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Het verhaal van Mieleke Melleke Molleke.
Mieleke Melleke Molleke is een verhaal tussen twee ijsberenclubs dat ontstaan is over de 

landsgrens. Op een zonninge begint een mooi verhaal tussen het jongetje Mieleke, het 

meisje Molleke en de kleine Melleke die voor veel visuele humor zorgt tijdens de 

trainingen en ook op wedstrijden. Mieleke had die zondag heel veel goesting en liep te 

paraderen in zijn zwembroek. Molleke gaf Mieleke zwemtips en aangezien onze beide 

clubs bevriend zijn is dat geen raar zicht. Tot op een moment dat Molleke en Melleke 

ook op de trainingen verscheen in Dendermonde, eerste van “ik kom maar eens kijken 

en goeie dag zeggen”, maar steeds meer en meer. Toch een leuke gedachte dat beide 

clubs misschien ooit zullen samensmelten. Zij krijgen enorme leuke leden erbij en wij 

een openlucht zwembad. Ik vind het eerlijk verdeeld.
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Wedstrijd in Mol.

De week na Theux was er alweer een wedstrijd, onze vrienden van Mol wilden dat we 

nog eens op bezoek kwamen en hadden hun belofte nagekomen en een wedstrijd 

geörganiseerd. Na wat rondvraag in de club gingen we toch met een aantal op schok. 

Je kon kiezen tussen demonstratie zwemmen en wedstrijd. De wedstrijd hield in om 

met vier man in een aflossingsteam de beste tijd te zwemmen. De teams waren 

afkomstig uit Boom, Huy, Dendermonde en Mol uiteraard. Er waren toch vele ijsberen 

afgezakt naar deze wedstrijd. En de organisatoren waren tevreden. Peter moest 

fungeren als tijdopnemer. Normaal is dit geen probleem, maar het was redelijk nat die 

dag en aangezien Amber er niet was, ook nog eens fotograaf. De oorspronkelijke 

bedoeling was om één team in te schrijven, maar het werden er uiteindelijk twee en ze 

hebben hard hun best gedaan. De wedstrijd begon met twee demonstratie teams van 

Mol zelf en echt het was party plezier. Dan begonnen ook de bezoekende 

ploegen tegen elkaar te strijden. Ons teams zaten achter elkaar voor te starten. Het 

eerste team met Jamie, Joey, Jelle en Thomas begonnen onze vrienden van Mol raar 

te kijken. Jamie nam een snelle start en kwam vlug aan. Ik zei tegen de mannen ons 

geheim wapen moet nog komen. Dat was het tweede team met Yorick, Emme, Aaron 

en jawel Hayate. Die stond vol ongeduld aan de start en zei “mag ik nog niet starten”, 

direct daarna nam ze een snel start, waarop de leden van Mol vol verbasing stonden 

te kijken. We moesten dan ook de wisselbeker verdedigen. Nadien werden de prijzen 

uitgedeeld en ondanks alle inspanningen heeft het snelste team gewonnen. Nadien 

gingen alle zwemmers eens in de sauna op bezoek en dan nog een lekkere 

spaghetti en nog wat dozen wijn die we verkocht hebben, gingen we weer huiswaarts. 

Moe maar toch tevreden en in de toekomst zullen we wel de trofee terug winnen. 

Een dikke proficiat aan alle zwemmers en mollekes met een tut in de mond.
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De Sint kwam op bezoek.

Op vijf december was het eindelijk zo ver, de Sint kwam op bezoek. Hij was niet zom-

aar een hulp-Sint die je overal kan zien, maar deze keer was het dé echte, ik ben er 

zeker van... Vreemd dat Peter er zo plots niet bij was. Iedereen had zich al omgekleed 

en was klaar de stijger te betreden, toen we hem op de parking zagen staan. Ik besloot 

dus hem de hand te schudden, toen hij me aansprak werd me al gauw duidelijk dat 

deze man echt alwetend is. “Dag brave jo... euhm, dag Sem” zij hij tegen mij.

Robby was raar aan het kijken en was toch naar de heel brave kant en zocht steeds de 

steun bij zijn mama, die zich enorm amuseerde. Jong de jonge ongetemde leeuw was 

ineens getemd.

De ijsberen gingen dus de stijger op, klaar om het water te trotseren. Toen we wisten 

dat brave kindjes snoep krijgen en dat brave kindjes snel het water in gaan (volgens de 

Sint), zaten Jamie en ik er heel wat vroeger het water in dan gewoonlijk. Eens we weer 

op de stijger stonden, ontvingen we gretig onze welverdiende nic-nacjes!

Zo verliep dus het bezoek van de Sint op vijf december. Nadien ging hij de brave 

kindjes ook nog eens in het zwembad bezoeken en vooral de brave uitbaatster Tania, 

die de ijsberen steeds goed verzorgd na hun zware inspanningen van buiten en 

binnen.
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Kerstduik in Pollare.
Als de Sint verdwenen is wordt het stilaan tijd voor de traditionele Kerstduiken in het land, 

soms gekoppeld aan een Kerstmarkt. We waren met een mooie delegatie afgezakt naar 

Pollare, want we zijn daar zeker graag geziene gasten en op voorhand is gezegd dat we 

zeker aanwezig zullen zijn. En jaarlijks krijg ik steeds een positief antwoord terug van 

Benny. Na de traditionele groepsfoto gingen we richting steiger waar de bellenman zijn 

zegje doet en ons ook vermeld in zijn toespraak. Want eigenlijk zijn er maar twee clubs 

en dat zijn Ninove en Dendermonde. Yorick had voor de gelegenheid zijn kerstmuts en 

fakkel meegenomen om zo te zwemmen in Pollare. Jolien wou heel graag de fakkel 

van Yorick ontvoeren, maar dat is niet gelukt en terecht. Na het zegje van de bellenman 

ging iedereen spontaan in het water, juist onze Dendermondse IJsberen, die stonden in 

een hoekje naast een boot en van ons was nog niemand in het water. Toen begonnen 

de leden ons van Ninove ons te jennen omdat we nog niet in het water geweest war-

en. François ging dan als eerste te water en begon rustig rond te zwemmen. Yorick ging 

dan met kerstmuts en fakkel in het water, juist een klein detail de fakkel ging meteen uit 

en was waarschijnlijk niet water bestendigd. Deze werd al snel aan de kant gebracht en 

ging dan maar zwemmen zonder fakkel. Jimmy was aan het kijken langs welke kant hij 

er ging inspringen en Jolien was het trapje aan het proberen. Dan ging de rest ook maar 

meteen te water. Jamie sprong er ook met volle geweld in en Erwin volgde zijn voor-

beeld en nu kennen ze ook het zinnetje “oh oh zalig”. En Jamie kon er niet genoeg van 

krijgen, ondertussen had ook Jelle en Thierry met de Jägermeister muts ook zijn rondje 

gezwommen. Nadien nog effe een groepsfoto van het gebruikelijke na moment. En niet 

te geloven ook Molleke en Melleke waren nadien aanwezig. Nadien nog effe afsluiten in 

het veel te kleine café en sommige gingen nog eens de Kerstmarkt bezoeken en andere 

gingen meteen huiswaarts.
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Kerstduik in Pollare.
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Kerstduik in Brugge.
Voor de 42ste keer ging de Kerstduik door in de Brugse Reien waar het steeds een 

jaarlijks spektakel is. Je komt op het nieuws zoals VTM, de plaatselijke televisie is ook 

aanwezig dus veel kans om op het beeld te komen. Ook de vele toeristen geven een 

extra boost om zeker in het water te gaan. We waren maar met een kleine bende, maar 

we hebben ons enorm goed geamuseerd. Het programma is als alle jaren hetzelfde. 

Eerst komt de Kerstman toe op een surfboard al zwemmend voor getrokken door leden 

van de Brugse IJsberen. Dan een show met leden van de ijsberen van Brugge en dit jaar 

was die serieus ingekort ten opzichte van andere jaren. En dan werden we allen aange-

kondigd in vier talen en dan gingen de ijsberen te water. Het werd een leuke bedoening 

en ondertussen hadden de dames van Jägermeister plaats genomen aan de trap om de 

ijsberen te voorzien van een drankje.  Ondertussen maakten Jimmy en Yorick kennis 

met de Brugse Reien en zwommen langs de toeristen die redelijk wat foto’s maakten 

van onze zwemmers. Ook Peter Bruyninckx kon het niet nalaten en sprong pardoes 

in het water. Patjen zag er niet echt uitgeslapen uit was waarschijnlijk te maken  met 

het zoeken achter zijn vlag die hij bij had. Ondertussen was Jimmy er langs alle kanten 

van de steiger aan het inspringen. Jimmy kwam uit het water en maakte zijn gekende 

facebook gebaar dat hij het leuk vond. Peter was echt voldaan en Yorick had doodleuk 

langs de bootjes gezwommen, waarbij de toeristen soms verbaasd keken en Patjen was 

waarschijnlijk al aan het denken aan de voetbal. Ook Claudi van Theux was aanwezig 

en hadden op het feestje van Brugge geweest de dag voordien en was zich aan het 

amuseren met één van de promomeisjes. Hoe kan je drinken zonder te zwemmen, ge-

woon je laat iemand poseren met twee glaasjes in zijn handen voor de foto en op die 

manier krijg je ook een druppeltje. Nadien hebben we verbroederd met de leden van 

Deurne, Boom, Huy en een deel van Brugge. Ik wil nog één feit meegeven als de deur 

geblokkeerd is, niet extra duwen want het kan echt verkeerd uitdraaien. Dat heeft een 

bezoeker ondervonden in het cafeetje waar we de duik hebben afgesloten.
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Kerstduik in Brugge.
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Nieuwjaarsduik in Wenduine.
Alhoewel ik reeds heel wat jaren bij allerlei ijsberenactiviteiten in ons Belgenlandje be-

trokken ben was het toch de eerste keer dat ik kort na Nieuwjaar afzakte naar het Wielin-

gencentrum in Wenduine. Dit gebeurde vooral op aanraden van onze eigen Peter B., die 

er al verschillende keren aanwezig was om in de winterse en frisse Noordzee te zwem-

men. Peter was dit jaar echter verhinderd. Ik kwam er wel andere bekenden tegen, waar-

onder onze materiaalmeester Yorick, Jamie en An, Jelle en Jolien,  en onze goeie vriend 

Richard Buche van Theux. Ook de mensen van Boom waren met een ganse ploeg, en 

met de bus, aanwezig. Zij hadden voordien al in Oostende meegedaan aan de Nieuw-

jaarsduik.

Na de duik, nog op het strand, dronken onze Boomse vrienden één of meer  glaasjes op 

het nieuwe jaar. Jullie kunnen wel denken dat ik er ook bijstond. Met dank aan Luc, Tuur, 

John, Clara en de rest van de bende.

De organisatie van de duik in Wenduine is veel kleinschaliger dan de Nieuwjaarsduik in 

Oostende. Het is er dan ook veel aangenamer. Men kan er beschikken over de kleed-

kamers en de kleedkastjes van het Wielingen zwembad. Na de duik is er warme choc-

omelk en een jenevertje voor de liefhebbers.

Op het strand stonden  een aantal kraampjes waarrond heel wat volk samentroepte. 

Natuurlijk kon men hier eten en drinken. Dit vooral omdat een uurtje na de duik de kerst-

boomverbranding doorging vergezeld van een prachtig vuurwerk.

Spijtig was dat één deelneemster, zelfs lid van de organisatie, een toeval kreeg tijdens de 

duik. Ze werd in zorgwekkende toestand afgevoerd met de ambulance. Nadien hebben 

we vernomen dat de dame was overleden. Dit zette toch wel een domper op de nieuw-

jaarsvreugde.

François
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Nieuwjaarsduik te Bredene.
Vermits er vorig jaar heel wat problemen waren met de betaling van de inschrijvings-

gelden moest ieder lid zelf inschrijven via de website voor deze duik op zaterdag 9 

januari. Hierdoor wisten we natuurlijk niet wie wel of niet ingeschreven was. Er mogen 

evenwel maar 300 ijsberen aan deze duik deelnemen. Sommige van onze leden waren 

dan ook te laat met hun inschrijving en konden niet meer deelnemen. Nietwaar Yoric, 

Jamie en Cian?

Op het strand ontmoette ik toch al Peter B., Erwin, en later ook Jamie, Cian, Jelle en 

Jolien. Het verkleden in die oude containers is wel niet zo comfortabel, maar we zijn 

met weinig tevreden. De duik zelf was zoals altijd fris en gezellig. Na het zwemmen kon 

men gratis sprotjes eten en enkele drankjes gebruiken. Er was voor iedereen een ges-

chenkenzakje voorzien. In die zakken zat  er blijkbaar ook een blikje, een soort straffe 

frisdrank waar je vleugels van krijgt. Jamie was er zot van. Hij vroeg dan ook aan ieder-

een of hij dat blik kon krijgen.

Nadien zakten we met enkele mensen nog eens af naar de Zeemeeuw. Ik kon er zonder 

problemen wel een aantal glazen drinken vermits ik in Bredene bleef slapen en niet 

moest rijden. Voor Peter B. lag dat eventjes anders, hij moest nog achter het stuur. Er-

win trok het zich ook niet aan, hij was enkel medepassagier. Op de kerstboomverbrand-

ing, na de duik, waren er trouwens nog gratis jenevertjes en frietjes te verkrijgen.

François
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Nieuwjaarsduik in De Ster.
Om onze enige echter Erwin een plezier te doen zakken een aantal Dendermondse Ijs-

beren ieder jaar af naar de Ster in Sint-Niklaas. Zo ook weer dit jaar op zondag 10 janu-

ari. Van onze club waren Erwin himself, Peter B., Ronald, Yorick en ikzelf 

aanwezig.

Er was wel een probleem! Ronald had zijn handdoeken en zijn wereldvermaarde “ver-

keerde” BEER IJS klompen vergeten. Gelukkig had hij wel nog een zwembroek bij zodat 

hij toch nog kon meezwemmen. Een handdoek op overschot voor Ronald vonden we in 

de sportzak van François.  Op het strand, voor de duik startte, had Ronald blijkbaar last 

van koude voeten, zo zonder zijn klompen.

Net zoals bij zo vele “duiken” gaan er in Sint-Niklaas maar een twintigtal mensen echt 

zwemmen. Natuurlijk zijn onze leden bij die “echte”, al de rest, en dat zijn er daar toch 

wel een pak, men spreekt van 1500 deelnemers, gaan enkel pootje baden.

Er zijn daar ook prijzen voor de mooist verklede ijsberen. In de categorie mannelijke 

verklede ijsberen won onze vriend van SWEM, den Odie, de eerste prijs.  Ik zei hem dat 

dit niet zo moeilijk was voor hem, en dat zijn speciale haarkleur alvast voor extra punten 

zorgde. Maar toch: proficiat Odie.

Na de duik dronken we samen een 

Jägermeister. De fles was vol bij opening ervan en leeg bij dumping  in de 

glascontainer. Ra-ra, waar is de inhoud naartoe?

Op het grote scherm zagen we nog Wout Van Aert Belgisch kampioen veldrijden 

worden.

François
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De nieuwjaarsreceptie aan de steiger.
Na twee weken rust met uitzondering de trainingen die doorgingen op dinsdag, had-

den we weer het nieuwe jaar overleefd. Tijd voor een receptie dus, maar er was niet 

overdreven veel aanwezigen. Toch werden de flessen cava duchtig gekraakt en werd er 

nog even nagenoten van de avond en de eindejaar periode. Ondertussen viel ook al het 

woordje wedstrijd en werd er voorzichtig uitgekeken om in februari weer een Vlaamse 

kermis te organiseren aan de Olympos.

Een vergeten verhaal.

Wat je allemaal niet doet om niet te moeten ijsberen, hebben we het verhaal reeds 

geschreven in vorige dybkes. De meeste leden gaan terug naar huis want ze hebben 

geen zwembroek bij en kunnen dan niet zwemmen. Op een training dag kwam Yorick 

na een tijdje op de steiger en het was later dan normaal. Want iedereen weet dat je soms 

op Yorick moet wachten want het is ne Plecker en in het Vlaams is dat “Plakker”. Yorick 

verscheen op de steiger in een vreemde zwembroek, wat later zijn onderbroek bleek te 

zijn. Om toch geen punten verlies te lijden in het puntenklassement voor regelmatigste 

ijsbeer, had Yorick niet beter gevonden om in zijn onderbroek te ijsberen. Op de vraag 

of hij nadien ook ging binnenzwemmen in Olympos kwam het antwoord “zottt”. Yorick 

heeft wel naar de goeie gewoonte zijn 100 meter gezwommen. Op deze manier heeft hij 

toch al een prijs gewonnen voor originaliteit voor het ijsberen onder geen beding. 

Misschien had Yana er iets mee te maken.
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Wedstrijd in Brugge.
In januari vindt dan de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar plaats in Brugge. Het is daar 

dat de ijsberen elkaar steeds weerzien en dan de beste wensen aan elkaar toe 

vertrouwen. Na het feestgedruis van de maand december is een beetje 

lichaamsbewiging welkom en maakt men ook meestal kennis met de eerste echt 

kouden temperaturen van het ijsberenseizoen. Maar iedereen zet steeds zijn beste 

beentje voor en geniet volop van het koude water. Met DYB trokken we met een leuke 

delegatie naar Bruggen en zetten vooral onze jeugd in voor de wedstrijden. 

Niet alleen de jeugd, ook onze senioren hebben we ingeschakeld want François heeft 

ook een wedstrijd meegezwommen. De eerste die de spits moest afbijten was Hayate. 

Haar naam werd verkeerd uitgesproken, als wij dat doen op de steiger krijgen we steen-

vast commentaar. Ze heeft zich ten volle ingezet en moest het opnemen tegen twee 

dames van Theux en ze heeft er eentje achter haar gelaten. Hayate was juist een beet-

je teleurgesteld dat ze geen medaile gekregen heeft voor haar prestatie. Aaron was de 

tweede aan de beurt en kon niet wachten op het tweede fuitsignaal, zo snel was hij al 

vertrokken en hij heeft er van genoten. Dan ging hij zich voorbereiden op zijn aflossing 

die pas op het einde ging gezwommen worden. Jimmy zag het ook zitten en ondanks 

de vriestemperaturen liep hij enkel in zijn zwembroek rond, zijn badjas hing te drogen 

op een hekken. Ook hij heeft het verdienstelijk gedaan en uiteraard zijn beste beentje 

voorgezet. Yorick behaalde in zijn wedstrijd een vijfde plaats, maar nam revange in de 

100 meter waar hij verdienstelijk tweede werd en de rest het nakijken gaf. Onze 

voorzitter zwom in zijn wedstrijd en was volop aan het genieten van het zalige water. 

Patjen gaf forfait wegens ziekte en Jamie omdat hij geen goesting had. Daarmee kwam 

onze aflossing een beetje ingevaar, maar Yorick heeft zich opgeofferd en 2 keer 

gezwommen en Jimmy en Aaron lieten zich van hun beste kant zien en haalden samen 

een verdienstelijke vierde plaats. Ze hebben we moeten strijden tegen sterke teams en 

ons nieuwste lid An Mol was werkzaam voor Boom. Ondanks dat alles een beetje in 

de soep gedraaid was die dag, hebben we ons toch nog enorm goed geamusseerd en 

namen afscheid tot in Deurne of Boom.
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Wedstrijd 2016 in Dendermonde.
Ondertussen zijn er reeds vele voorbereidingen getroffen en is ons 38ste ijsberenfestival 

een feit. Ondertussen hebben we ook toestemming van stad Dendermonde dat het mag 

doorgaan. De meeste uitnodigingen zijn verstuurd en de nodige aanvragen zijn gemaakt. 

Op de mail voor helpende handen voor dat weekend is er nog maar weining reactie 

gekomen. We zoeken er voor deze 38ste editie er een flink feest van te maken in Den-

dermonde en sommige deelnemers voor de wedstrijd begint nu al een beetje te stressen. 

Het vraagt enorm veel werk en tijd de organisatie van een ijsberenfestival, maar na afloop 

is het toch steeds de moeite waard geweest en beginnen reeds gesprekken voor een 

volgende editie en dat terwijl de meeste nog vermoeid zijn van het ijsberenfestival dat 

reeds voorbij is. We hopen dat er deze editie geen noemenswaardige problemen opduik-

en en dat alles vlekkeloos verloopt. En vooral dat iedere deelnemer en bezoeker tevreden 

huiswaarts keert. Ik hoop dat in de resterende tijd nog enkele vrijwilligers opduiken voor 

een handje te helpen en leden die graag deelnemen, deel uw wedstrijd of demonstratie 

mee aan Peter. Ook kan men nog steeds inschrijven voor de lekkere maaltijd achteraf in 

de feestzaal en ook dit jaar hebben we opnieuw gekozen voor de Grind in Grembergen. 

Trouwens ook dezelfde zaal als vorig jaar. Ik hoop dat jullie massaal aanwezig zullen zijn 

en vergeet vooral je goed humeur niet mee te brengen. En wie nog niet ingeschreven is 

gelieve dit zo snel mogelijk te doen bij Peter.

Carnavalsduik 2016.
Beste mensen

Vergeet zeker de Carnavalsduik niet op zondag 6 maart. Het feestje gaat door op dezelf-

de locatie als vorig jaar, namelijk in de visvijver van Taverne Den Bunt in Hamme. Meer 

info volgt later. Hopelijk is het even mooi weer als bij de vorige editie.

Net als vorige jaren is er voor iedere zwemmer een klein geschenkje en vooral een hart-

verwarmend opkikkertje. Meerderjarigen krijgen enkele drankenbonnetjes voor een Kon-

inckske en een Karmeliet, voor onze minderjarige vrienden zijn het frisdrankbonnetjes.

De duik gaat door op de zondag van Carnaval in Hamme. Wie dus nadien nog naar de 

fameuse ludieke carnavalsstoet wil gaan kijken, kan dit zeker combineren.

Alaaf.

François
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31-01-2016 Zwemfeest ZCY    ZCY  Boom

14-02-2016 Zwemfeest DYB    DYB  Dendermonde

0§-03-2016 Carnavalsduik    DYB  Hamme

28-02-2016 Zwemfeest HUY    CRNH Huy

19-03-2016 Doop nieuwe ijsberen   DYB  Dendermonde

19-03-2016 Eindfeest DYB    DYB  Zele

27-03-2016 Paasduik Donkmeer   DYB  Berlare

Doop 2016.
Zoals alle jaren en dit jaar zal er geen uitzondering gemaakt worden. Zal op zaterdag 

19 maart om 17 uur onze doop doorgaan met een meter en peter en ook een proost in 

traditionele kledij. Ze gaan onze nieuwe leden inwijden in de ijsberengemeenschap en dit 

is steeds een leuke bedoening. Juist vorig jaar viel dit allemaal een beetje in het water en 

was er geen enkele nieuweling aanwezig op de doop en daarmee hebben onze leden die 

aanwezig waren zich op een andere manier geammusseerd. Ik hoop dat het dit jaar an-

ders is en dat onze nieuwelingen massaal aanwezig zijn. Er zal misschien een nieuw con-

cept uitgedacht worden voor de doopceremonie want de oude is teveel uitgelekt in het 

zwembad en wordt slechter voorgesteld dan dat het eigenlijk is. Maar het is steeds een 

leuke bedoening op de steiger en is het trouwens de laatste keer van het seizoen dat we 

in onze eigen vijver in het water gaan. Ik hoop dat iedereen massaal aanweig is die dag.

De rest van de activiteitenkalender.

Het eindfeest is gepland op 19 maart om 19 uur bij Tania in de Olympos. We hebben 

vorig jaar de laatste keer kunnen genieten van de gastvrijheid van het Spiegelpaleis. Deze 

mensen zijn ondertussen in pensioen en de zaak is definitief gesloten. Daarmee is de 

beslissing gevallen om het eindfeest terug bij Tania te doen, we hebben er ooit al eens te 

gast geweest en dat viel echt goed mee. Na de doop zouden we eventueel een drankje 

nuttige bij een andere sponsor, namelijk de academie en dan terug gaan naar Olympos 

met onze feestschoenen aan. De nodige uitnodigen zullen dan verstuurd worden naar 

jullie. Ik hoop u voltallig te mogen begroeten. Op het eindfeest wordt ook het 

klassement van regelmatigste ijsbeer bekend gemaakt of zoals onze leden het zeggen in 

de volksmond de stand van de streepjes.

Eindfeest 2016.



Ziezo, daarmee is deze editie van het dybke weer een feit. Nu maken we ons allemaal 

klaar voor onze wedstrijd die trouwens een lichte valentijntint zal krijgen en onze jong-

ste zwemmers hebben er al zeker zin in en we gaan ze met man en macht allen aan-

moedigen. Ik zie jullie graag weer op de steiger of op één van onze activiteiten en in het 

slechtste geval in een volgende editie van ons clubblad.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.

… Arian haarloos op de ijsberen verscheen …

… De chips en nootjes goed in trek zijn in de cafetaria …

… Yorick kan worstelen met een pomp …

… onze leden alles doen voor een € …

… er tegenwoordig meer gewed wordt op de steiger …

… Joachim als straf moet ijsberen van zijn mama …

… Erwin bang is om slagen te krijgen …

… Cian al steeds op de traing geweest is in Dendermonde …

… Robby steeds zijn sloefen vergeet …

… Jimmy een warme ijsbeer is vooral in Brugge …

… Jolien altijd eerst deze rubriek leest …

… onze ijsberen regelmatig op televisie terug komen …

… sommige leden soms hun zwemgerief vergeten …

… Amber graag foto’s neemt op wedstrijden …

… dat we zelf vervallen speculoos krijgen op een wedstrijd …

… de geboortejaren van Hayate en Aaron steeds verwisseld wordt …

… Robby vraagt bij het betreden van de steiger vraagt hoe koud het water is …

… Melleke een nieuwe naam heeft …

… onze leden niet op het gemak zijn met vluchtelingen …

… onze ledenlijst blijft groeien …

… dat sommige leden soms geen goesting hebben …

… Cian bijna Ciana was …
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Slotwoord

… Wist je dat …



Naam: Biesbroeck 

Voornaam: Emma

Roepnaam: 

Geboortedatum:  29 juni 1996

Woonplaats:  Dendermonde

Hobby’s:  dansen, balansen, dwarsfluit, fitness en natuurlijk… ijsberen

Lievelingseten: risotto 

Haarkleur:  bruin

Kleurogen:  groenbruin

Lengte: 1m80

Schoenmaat: 39

Geslacht:  vrouw

Lievelingsdier:  dolfijn

Lievelingskleur:  Turquoise 

Mooiste land:  Italië

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

Ergste nachtmerrie:  

Mijn dagelijkse soap:  Ik heb het veel te druk om tv te kijken…

Leukste geschenk:  vriendschap

Lijfspreuk:  Use your smile to change the world, don’t let the world change your smile.

Ik ben jaloers op:  Jaloezie is tijdverlies, tijd die je kan gebruiken om hard te werken en 

hetzelfde te bereiken. ☺

Mijn idool is:  

Favoriete groep:  Arctic Monkeys

Lievelingsdrank:  Virgin Mojito

Beste film:  The Broken Circle Breakdown

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Ik heb alleen nog maar mooie momenten gehad 

bij de IJsberen, maar de wedstrijden zijn toch extra speciaal.

Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? Ik kan met iedereen wel 

goed opschieten. 

En de volgende is:  Hayate Jochmans
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Kettingbotsing met:  Emma Biesbroeck
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