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Voorwoord.

Hier zit je dan aan het laatste Dybke van dit seizoen te schrijven. In-

derdaad de zes maanden ven het ijsberenseizoen 2015-2016 is weer 

voorbij gevlogen en voor sommige leden is dat echt een te korte 

periode, maar we kunnen ook niet anders omdat wij de vijver delen 

met de vissersclub.

Ook mochten we dit seizoen weer niet klagen van zwembad Olympos 

en kregen weer alle nodige accommodatie om onze geliefde sport uit 

te oefenen. Ook is het een leuk seizoen geweest waar we weer 

nieuwe leden mochten verwelkomen en natuurlijk hopen we steeds 

dat ze een lange tijd in ons gezelschap vertoeven. Want op de voorbije 

jaren hebben we jongen ijsberen, volwassen ijsberen zien worden en 

dat is nog eens op de voorgrond geplaatst tijdens het eindfeest waar er 

een filmpje van TV Oost werd getoond met een super jonge Jamie op. 

Ook op de uitwedstrijden beginnen we een serieuze reputatie te 

krijgen en iedereen ziet ons nog graag komen en dat doet ons 

bijzonder plezier.

Ook zullen we de volgende seizoenen het stramien aanhouden dat het 

voor iedereen leuk moet blijven en in de meeste gevallen is het ook zo.

Ik heb me weer enorm geamuseerd tijdens het afgelopen seizoen en 

ondertussen zijn alle foto’s, namen van dopelingen en de volledige 

website up to date gemaakt. Ook is daar de nieuwe 

activiteitenkalender voor het nieuwe seizoen dat start op 20 september 

reeds online geplaatst.

Ik ga u nu niet langer ophouden en de fratsen en doeningen van onze 

leden laten lezen.

Regards

Peter
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Woordje van de voorzitter.
Beste leden en sympathisanten.

Aan iedere winter komt een einde, dus ook aan ieder ijsberenseizoen. 

Vandaag zag ik reeds Klein hoefblad en Speenkruid in bloei  op het Ster 

in Sint-Niklaas. Deze week zag ik aan de Watermolen in Hamme al een 

vroege zwaluw. De lente staat dus voor de deur. 

Dus hebben we onlangs ons seizoen afgesloten met een gezellig en 

lekker  etentje in de cafetaria van Olympos, maar vooral met een zeer 

gesmaakte voorstelling over de voorbije activiteiten van het afgelopen 

winterseizoen. Peter had echt zijn uiterste best gedaan om er iets 

moois van te maken. Ik denk dat alle aanwezigen van zijn voorstelling 

genoten hebben. Ikzelf vond het één van de beste presentaties die 

Peter ooit heeft gebracht. 

De ultieme ijsbeer en de verdiende kampioen van dit seizoen werd 

ook in de bloemetjes gezet. Het was opnieuw onze materiaalmeester 

die met de eer ging lopen .  Dus Yorick, nogmaals van harte proficiat 

van mezelf en van alle leden  voor je inzet en doorzettingsvermogen 

tijdens de vele trainingen en de verschillende wedstrijden.

Hou jullie kloek tijdens de zomermaanden. Geniet van de aangename 

zomeractiviteiten, maar vergeet niet dat we in september opnieuw 

beginnen te “ijsberen”. Ik hoop dan ook zoveel mogelijk leden terug te 

kunnen begroeten op onze steiger.

Beste groeten.

François
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Het was een regenachtige dag en dat 

hadden we al meer meegemaakt dit 

seizoen. Het was eindelijk aangebroken de 

normaal koudste wedstrijd van het seizoen 

en dit jaar viel het goed mee met zijn 5°. 

We waren met een serieuze delegatie 

afgezakt naar Boom en daar waren onze 

bevriende ijsberen natuurlijk gelukkig mee. 

Meteen ook een affiche opgehangen van 

onze wedstrijd en daar waren sommige 

bezoekers duidelijk tevreden mee. De 

kamprechter was een vertrouwd gezicht, 

als ook de starter want die komen ook 

bij ons op de wedstrijd. Ondertussen 

begonnen de wedstrijden en onze jonge 

beren kwamen op het appel. Hayate zal 

in haar reeks geen vriendinnen maken en 

haar broer Aaron heeft ook zijn kleuren van 

de club goed verdedigd. Iedereen was er 

trots op en ze konden op andere clubleden 

rekenen om te supporteren. 

Dan kwamen Jamie en Jimmy samen uit in 

een wedstrijd een aangezien Jamie geen 

zin had om direct te starten werd er al snel 

geroepen valse start. Maar Jamie weet 

maar al te goed, bij Henri doe je geen valse 

starten. En toch heeft de Jamie gewonnen 

en ook Jimmy heeft zijn uiterste best 

gedaan en dat als ijsbeer in hart en nieren. 

Ook Thierry, François en Patjen hebben 

onze clubkleuren verdedigd op een goeie 

manier. Dan kwamen onze demonstranten 

aan het werk en Robby was de eerste 

die het water durfde trosteren tijdens de 

demonstratie en  hij heeft ervan genoten 

en dat hebben we geweten. Voor sommige 

in de club blijft het ons mascotte en toch 

zijn we daar fier over. Het is en blijft een 

heel brave en toffe knul. Ondertussen zat 

Hayate zich goed te doen aan een wel 

verdiende warme soep en was zichtbaar 

aan het genieten. Ondertussen waren alle 

demonstranten het water aan het trotseren 

en ging alles gewoon door in nogal natte 

omstandigheden. We hadden ook geluk 

want we mochten de kleedkamer delen 

met de thuisclub en die was naar het 

schijnt lekker warm. De jenever en soep 

vloeide goed naar binnen en de hotdogs 

gingen vlot van de hand. Herinneringen 

werden opgehaald en denken dat het 

14 dagen later bij ons wedstrijd is. De 

prijsuitreiking verliep ook vlot en Jimmy 

had geluk met de trofee van Yorick. Het 

was weer een hebbeding dat lang zal 

gekoesterd worden. Dan huiswaarts en 

voor de liefhebbers zijn we nog eens gaan 

dansen na de wedstrijd. Het was trouwens 

een leuke afsluiter van een hele leuke dag.

Wedstrijd in Boom.
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Dit seizoen hebben we het spijtige nieuws moeten vernemen dat Honoré De Blieck niet 

langer lid blijft van zijn geliefde club de Dendermondse IJsberen. Waarschijnlijk een 

beslissing die bij Honoré heel wat emoties losgelaten heeft en ook bij ons, als club en 

bestuursleden dit niet ongezien laten voorbij gaan. Honoré kwam in onze geliefde club 

in 1978. En voor de jeugdige leden is dat reeds van vorige eeuw geleden. Hij was toen 

werkzaam bij Renault in Vilvoorde als onderhoudsman en dreken zoals ze hem gisteren 

noemde, was heel graag gezien. Zelfs wanneer Honoré de persprijs won in 2007 van 

stad Dendermonde was één van de bazen van Renault aanwezig. Die kon dat horen in 

de speech van Honoré waar het meeste gerief van de ijsberen vandaan kwam. Om toch 

maar de club te helpen. Want ook Honoré heeft materiaalmeester van DYB geweest en 

heeft de vroeger steiger helpen bouwen en meermaals gerepareerd. Ook de schakelaar 

voor de verlichting heeft Honoré daar destijds gezet en die schakelaar doet nog steeds 

dienst voor de trainingen. Ook kwam Honoré de pomp van 380 volt aansluiten, want hij 

was één van de weinigen die het nog wist en zelfs de onderhoudsmannen van Olympos 

durfden deze niet aansluiten op het net van het zwembad. Wat vele niet weten dat het 

dankzij Honoré ook nog is dat de club bestaat, want vroeger kon het al eens gebeuren 

dat het geld op was en er geen geld aanwezig was voor een nieuwe doorstart van het 

nieuwe seizoen van DYB. 

Zijn beide dochters hebben ook nog lid geweest van de club en op het eindfeest was 

Honoré en zijn vrouw steeds aanwezig en gaf de jeugd uitleg bij de bijbel van de club. 

Dit is het enigste wat sinds 1973 overblijft met de geschiedenis van het begin van het 

seizoen. Ook kennen we hem na het vertrek van Edmond als presentator van onze 

ijsberenwedstrijd en de ambiancemaker bij uitstek tijdens onze Carnavalsduik en 

Paasduik. Dit jaar was het heel stil tijdens de Paasduik en dat scheelde natuurlijk aan 

de kijklustigen die vroeger al sneller bleven staan. Maar vooral al onze jeugd kent hem 

als peter van de nieuwe ijsbeerkes en hij hoopte steeds dat deze nog lang de toekomst 

zullen verzekeren van het voorbestaan van onze club. De Kerstman vertolkte hij ook 

op de steiger en lid of geen lid, de jeugd kreeg steeds een groot hand vol snoep en die 

gingen dan gezwind met hem op de foto.

Bedankt Honoré.
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IJsberen in de duisternis.
Na het snoeien van de bomen en net voor onze wedstrijd, werd onze steiger in de 

duisternis gehuld. Onze verlichting op de steiger deed het niet meer. Ook Yorick had 

dit al eens van dicht bij bekeken, maar kon niet direct een oplossing vinden en was het 

probleem te wijten in de kelder van Olympos. Daar moet iets verkeerd gegaan zijn en 

ondertussen is er reeds zoveel veranderd, dat ik er zelf mijn weg niet meer ken. Tijs van 

Olympos deed het nodige en sprak zelf om de hele leiding te vernieuwen tot aan de 

steiger. De verlichting is steeds al een pijnlijk punt geweest in de club, want we hebben 

reeds al verschillende keren de lampen vervangen. Maar na het vervangen van een 

zekering was er terug licht in de duisternis en kon iedereen weer zien waar hij moest 

zwemmen. Met dank aan iedereen die heeft meegeholpen.

Honoré ik hoop dat we u soms nog eens zien bij de ijsberen en ik zou zeggen bedankt 

voor al die fijne en mooie jaren dat u voor de club gezorgd hebt, als of het uw eigen 

kind was en ook de vriendschap. En mocht er nog een waterkansje bestaan dat u graag 

zou willen terug keren, dan zullen velen een gat in de lucht springen, geloof me.
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Onze wedstrijd in Dendermonde.

Op 14 februari is het de dag van de 

geliefden maar dit jaar ook de datum 

van onze wedstrijd. Op voorhand was 

gevraagd om een tegel te ontwerpen met 

het Valentijns thema, maar dit was niet 

zo begrepen. Voor de rest was het thema 

wel aanwezig, zelfs op onze programma 

boekjes. Alles was in orde gebracht om 

onze bezoekende ploegen te ontvangen 

in Dendermonde en al vroeg was het 

een bedrijvigheid aan het zwembad 

Olympos, waar de zondag de laatste 

loodjes gelegd hebben. Ondertussen 

kwam reeds de kamprechter toe om 

alles nog eens te controleren en ook 

kwamen de eerste deelnemers aan om 

deel te nemen aan de wedstrijd. Het was 

een record van inschrijvingen, want met 

meer dan 200 starten mochten we echt 

niet klagen. Ondertussen was Steven zijn 

ma toegekomen aan Olympos en werd 

haar auto volgepropt met zaken voor 

de zaal voor de maaltijd na de wedstrijd 

waar François ook al bezig was. Ik denk 

niet dat Steven zijn ma volgend jaar 

eerst naar het zwembad zal komen. Juist 

het weer sloeg tegen en dat gaf een 

beetje een domper op de feestvreugde. 

Ondertussen verliep alles vlot en de eerste 

wedstrijden konden starten met Hayate 

die onze kleuren ging verdedigen, maar 

ze zal met haar leeftijdsgenoten nooit 

vriendinnen worden. Nadien was het de 

beurt aan Aaron en heeft ook bijzonder 

goed zijn best gedaan, maar moest twee 

deelnemers laten voorgaan.  Ondertussen 

hadden de fotograven van Fodiaz goed 

hun werk om alles in beeld te brengen. 

Ons An Molleken zwom voor twee clubs 

en blijkbaar was dat niet toegelaten en dat 

hebben we achteraf geweten. Ook ons 

Emma had het heel voortreffelijk gedaan, 

zoals we haar kennen of was het door het 

gesupporterd van Erwin. Ook Yorick werd 

aangemoedigd, maar is steeds beter op de 

100 meter dan op de 50 meter. Tijd voor 

Jimmy zijn wedstrijd die de dag voordien 

nog flauw gevallen was, maar toch op 

het appel stond en inderdaad hij heeft het 

er goed van afgebracht en bleef nu toch 

overeind. Tijd voor drie beren in te zetten 

met name Jamie, Arian en Yorick en weer 

was Yorick niet top op de 50 meter, maar 

we hadden toch een tweede en derde 

plaats op onze naam mogen schrijven, dus 

we mochten onze borst serieus vooruit 

steken en dat tot groot ongenoegen van 

bepaalde clubs. 
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Onze wedstrijd in Dendermonde.

En Thierry haalde een voortreffelijke 

tweede plaats en moest enkel Odi laten 

voorgaan. Dan was het ondertussen pauze 

en hielden ze de mensen gegijzeld op het 

secretariaat met het te verzwijgen dat het 

pauze was en beide heren gingen nadien 

meteen beneden. Ondertussen was er 

ook veel lof voor onze nieuwe omroepster 

die Honoré verving tijdens de wedstrijd. 

Dan tijd voor de 100 meterwedstrijden 

en daar heeft Yorick nog eens bewezen 

dat hij onverslaanbaar is en haalde 

prompt de eerste plaats, Jamie werd 

derde op zijn eerste 100 meter en Thierry 

vierde. Sommige uiten ongenoegen 

over de indeling van de wedstrijd.  We 

hadden ook nog twee aflossingsteams, 

één bij gemengd en die hebben het er 

voortreffelijk vanaf gebracht met een wel 

verdiende derde plaats, enkel de heren 

hebben slechter gepresteerd met een 

vierde plaats. Maar iedereen, buiten enkele 

waren tevreden over het verloop van de 

wedstrijd. De prijsuitreiking verliep een 

beetje rumoerig en was te wijten aan drie 

foutjes in de uitslag. Enkele fouten werden 

ter plaatse gecorrigeerd andere moeste 

wachten op even uitstel. Nadien hebben 

we weer een goeie maaltijd genuttigd van 

Slagerij Saerens en werd er nog 

volop nagekaart over het verloop van de 

wedstrijd. En traditioneel getrouw hebben 

we weer afgesloten in de Sportvriend waar 

we vroeger steeds te gast waren na onze 

wedstrijd.
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Foto’s van onze wedstrijd.
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De overtocht van de Maas.

De afsluiter van het ijsberenseizoen van de 

wedstrijden is zeker de koninginnenwed-

strijd in Huy. Het is de overtocht van de 

Maas waar dit jaar veel stroming op was. 

Het was een serieuze slanke delegatie dat 

aanwezig was en dan bedoel ik niet van de 

lichaamsbouw. Amper 5 hadden zich inge-

schreven om mee te gaan naar Hoei. Thier-

ry was er reeds al van zaterdag en traint 

dan mee, de rest is pas op zondag ochtend 

vertrokken met een verkeerdelijk uur van 

Yorick. Yorick had afgesproken om 8.30 

uur en bedoelde eigenlijk 7.30 uur maar dat 

was al snel in orde en om 8 uur waren we 

reeds vertrokken. Maar je weet je mag de 

chauffeur nooit tegenspreken hé. François 

had ondertussen afgebeld wegens het niet 

zien van de bus, want dit jaar konden we 

ook mee touren met de bus van Boom. 

Ginder aangekomen was Thierry weer zijne 

buik aan het groffelen voor de Maas over 

te zwemmen. Yorick ging zich al snel gaan 

omkleden om toch niet zijn wedstrijd te 

missen, want die zou al snel moeten star-

ten. Ondertussen had ons Molleken de 

nodige papieren reeds opgehaald en was 

reeds alles in orde. Dan moesten we nog 

de nummers op Yorick schrijven en na de 

armen vond Peter het nodig om de num-

mer in het groot op zijn rug te schrijven om 

hem  beter te zien in het water. Dat vond 

Molleken dat ze ook nog iets mocht schrij-

ven en tekende in het groot de nummer op 

zijn borst en nog even afwerken met een 

smiley en klaar was Yorick. En ze (Thierry 

en Yorick) hebben het voortreffelijk gedaan 

in het water, ze hebben onze clubkleuren 

goed verdedigd. En de pers was zot van de 

smiley van Yorick en de fotografen hebben 

hem meermaals in beeld genomen. Patjen 

had ondertussen forfait gegeven omdat hij 

zich niet al te best voelde en toen lag de 

druk nog op Jamie en Jimmy. Ze zwom-

men beide de halve overtocht en Jamie 

had het wel een beetje kou. Er stond wel 

een beetje wind, maar voor van echt koude 

te spreken …. Toen waren zij aan de beurt 

en wilden al heel snel uit het water en be-

gonnen al snel schuin te zwemmen naar 

de aankomst. Toen kregen ze de richtlij-

nen om recht te zwemmen want schuin 

zwemmen doe je vanzelf. Ze hebben beide 

gevochten als leeuwen in het water van 

de Maas, ze hebben zelf zo gevochten dat 

ze ook in beeld gebracht werden voor een 

reportage van RTL televisie. Beide waren 

moe maar toch voldaan. Ze hadden beide 

hun best gedaan en voor Jimmy was het 

de eerste kennismaking met de Maas. De 

woorden van de secretaris waren “toch ben 

ik blij dat jij in mijn team zit”. 
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De overtocht van de Maas.
Het is steeds een plezant gebeuren en tevens ook meestal de laatste keer dat we de ijs-

beren zien van de andere clubs. De volgende keer is pas terug in oktober bij aanvang van 

het nieuwe seizoen. Daarna nog een lekkere spaghetti eten en afscheid nemen van onze 

Waalse vrienden van Cool Huy en Theux en beloven dat we volgend jaar zeker terug 

komen. In het naar huis rijden was het weer het senario van weleer Patjen zijn slaapken 

doen en Thierry zijn pisken, maar we zijn allen goed en wel thuis gekomen.
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5 de Carnavalsduik.
Wegens omstandigheden hadden we onze carnavalsduik moeten opschuiven naar 

een week later. En dat viel dan weer samen met carnaval in Hamme. Dus moesten we 

rekening houden met minder toeschouwers die we vorig jaar mag mochten begroeten 

op het terras van Den Bunt. Ja daar waren we te gast voor onze 3 duik daar in de vijver. 

In de voormiddag werd alles vakkundig opgesteld om de bezoekers toch zo goed 

mogelijk te verwelkomen voor de duik. Sommige leden hadden hun kat gestuurd voor te 

helpen opstellen, maar dat kon de pret niet derven. De bezoekers van Boom waren de 

eerste op appel en ook onze leden kwamen één voor één toe op de locatie. De prijzen 

tafel werd opgesteld en er werden al virtuele prijzen gekozen door Jamie. Dan kwamen 

de bezoekers van de scouts toe en ze hadden er blijkbaar zin in. Opeens verscheen er 

een pinguïn en een brandweer man en enkele travestieten en ook een deel van de scouts 

hadden verkleedkledij aan. Het kon echter niet stuk gaan. De muziek werd opgestart en 

het was een plezier, iedereen had er lol in en ging zich enorm amuseren. Ondertussen 

had François al enkele bonnetjes uitgedeeld en zijn speech gedaan naar de leden van 

de scouts. Met een lange polonaise gingen we dan richting water en daar werd dan 

de traditionele groepsfoto genomen voor op de website. Ook TV Oost mochten we 

verwelkomen en filmde er maar op los. Ook had de scouts naar onze website eerst 

gekeken want sommige jumpten in groep in de vijver. Voor enkele waar het te koud voor 

was die kwamen direct terug op het droge, juist de die hard fans bleven in de vijver. Erwin 

was al meteen zijn complete boezem verloren met in het water te springen, wat nadien 

ook nog in de reportage kon bewonderd worden. Het werd echt een dolle belevenis 

en ondertussen trok Steven de polonaise opgang in het water. Die was niet zo groot als 

met andere edities, maar het werd wel gesmaakt door de tv-makers. John Lennon alias 

Cian was toch maar voorzichtig om in het water te gaan. Steven en Emma verwarden 

de ijsberen dan nog met een dansles en begonnen spontaan te dansen op de oever 

die er toch redelijk drassig bij lag. Zelfs onze voorzitter is in de kosten gevallen en moet 

zich tegen volgend seizoen nieuwe sloeven kopen om te gaan ijsberen. Ze zijn daar stuk 

gegaan. En kleine Pikachou alias Melleke zal deze duik ook niet vergeten, want toen 

Molleke hem met zijn voeten in het water zette, begon hij spontaan te protesteren. Het 

zal wel beteren met ouder worden denk ik. 
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5 de Carnavalsduik.
Enkel spijtig dat het interview met Aaron niet werd uitgezonden. Volgens mij heeft hij 

iets teveel promotie voor de club gemaakt. Maar iedereen was het eens er zal toch 

vermoedelijk een zesde editie komen van de carnavalsduik.
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Doop van de nieuwe ijsberen.
Traditioneel op het einde van het seizoen staat ook onze doop geprogrammeerd op 

onze activiteitenkalender. Dit loont steeds de moeite als er toch wat nieuwe leden 

opdagen voor hun doop. Dit jaar kwamen enkele dapperen opdagen voor hun doop 

en ze hadden er zin in. Juist op de oproep om tijdig aanwezig te zijn was weinig gevolg 

gegeven, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Ook van de partij was Schepen Niels 

Tas van Dendermonde aanwezig en niet alleen om maar te kijken, nee ook om mee te 

duiken in onze vijver wat hem ook een diploma opgeleverd heeft van doop tot ijsbeer en 

hij was er zichtbaar gelukkig mee. Sommige hadden hun kat gestuurd, maar een groot 

deel van de leden gaf toch gevolg aan de oproep voor massaal aanwezig te zijn. Dit jaar 

moest ook een nieuwe peter gezocht worden voor de ijsberen en dat werd François en 

de meter was nog steeds Magda. Proost als alle jaren Peter die zichtbaar geniet wanneer 

hij de leden in het water mag duwen. Yorick had voor de gelegenheid een pamper 

aangedaan, maar na een onverwachte duik in het water werd deze te zwaar voor nog 

aan te doen. Het werd een dolle boel en Hayate stak de loef af en broereman deed niet 

onder, die liet hem zelf twee keer dopen. Ook de schepen mochten we een duwtje in het 

watergeven alhoewel dit niet echt nodig was en nam uitgebreid de tijd om met iedereen 

eens een woordje te wisselen en ging zelfs enkele keren in het water. We hadden met 

onze doop weer een schot in de roos en konden rekenen op vele toeschouwers. Onze 

beren hadden er alleszins veel zin in aangezien er nog een watergevecht aan de gang 

was tussen Arian en Yorick. Beide waren om te natter, maar zijn nadien toch nog even in 

de vijver gaan zwemmen. Het was weer een doop om nooit te vergeten.  Toch hebben 

we tijdens deze activiteit één iemand gemist en dat was Honoré. Sinds 1978 was hij lid 

van onze club en sinds vele jaren de peter van de nieuwe ijsberen. We hopen dat we dit 

tafereel volgend seizoen terug kunnen herhalen.
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Eindfeest van het seizoen 2015-2016.
Na de doop is er aansluitende het 

eindfeest van DYB. Steeds meer leden 

kijken er naar uit vind ik. Het is ook op dat 

feest dat klassement van de regelmatigste 

ijsbeer bekend gemaakt wordt en ook 

de fameuze PowerPoint presentatie 

met foto’s van het afgelopen seizoen en 

de meeste foto’s hebben meestal nog 

niemand gezien. Maar begin bij het begin. 

Vorig jaar moesten we noodgedwongen 

afscheid nemen van het Spiegelpaleis in 

Zele omdat ze de deuren sloten en een 

opvolger was al snel gevonden bij Tania 

in de Olympos. Daar hadden we in het 

verleden nog al eens geweest en waren we 

ook goed besteld. De afspraken werden 

gemaakt en de leden en ouders die 

wensten deel te nemen aan het eindfeest 

konden kiezen uit liefst vier menu’s 

waaronder een vegetarisch alternatief. En 

dit werd zeer gewaardeerd door al onze 

leden. Sommige hadden al redelijk wat 

honger en de hapjes bij de cava gingen 

er al snel in. Toen de laatste ingeschreven 

persoon arriveerde konden we pas 

echt van start gaan en werd de soep op 

gediend. Dat tijd voor het klassement van 

de regelmatigste ijsbeer van het seizoen 

en sommige leden hadden al prognose 

gemaakt, maar niemand was echt op de 

hoogte. Althans enkele leden er dicht bij 

zaten. Dus daarvoor dienen die streepjes 

dat op de steiger tijdens het zwemmen 

worden bijgehouden. Het klassement 

vindt u iets verder in dit dybke. Maar 

iedereen zat aandachtig te luisteren en 

iedereen kreeg een applaus, zelfs als 

ze niet aanwezig waren, dan nog en zo 

hoort het in een club. Het kwam erop 

neer dat Yorick voor de vierde maal zijn 

eigen had opgevolgd als regelmatigste 

ijsbeer en schonk de trofee aan Peter 

voor zijn harde werk in de club en dat 

werd bijzonder in dank afgenomen. Ook 

denk ik dat Jimmy volgend seizoen zal 

voluit gaan voor de trofee.  Tijdens de 

uitreiking kon je een muis horen lopen en 

zat iedereen aandachtig te luisteren en te 

kijken. Dit wordt ook aan de man gebracht 

doormiddel van een presentatie. Dat zag je 

Tanja een beetje ijsberen achter de toog, 

ja tijd voor de hoofd schotel en iedereen 

werd goed bediend en wie zijn maaltijd 

gekregen had, was na afloop het eens het 

was super lekker.
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Eindfeest van het seizoen 2015-2016.
Dan tijd voor de jaarlijkse projectie van het afgelopen seizoen en het begon met een 

filmpje waarop onze leden die aanwezig waren in de meeste maten, toch nog vrij jong 

waren en iedereen vond het goed. Dan volgende de foto’s van iedereen en soms werden 

gênante momenten getoond, maar iedereen heeft ervan genoten. Je weet, je bent nooit 

veilig als er een camera in de buurt is en dan werden nog sommige beelden vergeten na 

afloop, maar het was al allang genoeg. Dan tijd voor de taart en koffie. Tania had speciaal 

voor het eindfeest een taart laten maken en die was niet alleen prachtig maar ook 

heel lekker. Juist had iedereen enorm veel gegeten, maar ze was heel lekker. Ook ons 

zingende blondine of Tania zat in de presentatie en iedereen had er plezier in. Nadien 

nog eentje gedronken in Olympos en tevens Olympos gesloten en dan huiswaarts met 

een brede glimlach van een geslaagd afgelopen seizoen.

De weddenschap die nooit doorging.

Na de wedstrijd in Hoei werd er een weddenschap afgesloten tussen de peter van Jimmy 

en zijn vader om toch eens te komen ijsberen. Er mochten enkel geen foto’s genomen 

worden. Konden we na de mama’s die eens kwamen ijsberen, ook nog eens de 

vertrokken gezichten van de papa’s kunnen bewonderen aan de steiger? Iedereen keek 

uit naar de voorop gestelde datum juist Jimmy kwam alleen opdraven in Dendermonde. 

Er waren nochtans veel supporters aanwezig en wie weet kon het misschien nog nieuwe 

leden opleveren. Maar beide heren hebben hun kat gestuurd en gaven forfait. Het was 

heel spijtig want verschillende hadden er naar uit gekeken. Misschien voor één van de 

volgende seizoenen die nog zullen komen.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2015-2016.

Op nummer 30 vinden we een jonge dame die ooit eens komen 

proberen is en nu dit seizoen wel echt lid van de club geworden 

is. We hebben haar spijtig genoeg maar twee keer gezien en 

daarmee heeft ze ook maar twee punten verzameld, Aleksandra 

Marks.

Bij nummer 29 vinden we nog een nieuwkomer van dit seizoen. 

Vorig seizoen is hij eens komen proberen en dit seizoen werd hij 

effectief lid van onze toffe club. We dachten hem meer te zien, 

maar waarschijnlijk heeft zijn werk en soms ook wel de koude er 

iets mee te maken. Met 8 punten, Tom Wuyts.

Op 28 vinden we een gedeelde plaats. Deze madam wordt al 

eens vergeleken met de familie flodder en ten onrechte. Al jaren 

kunnen onze bezoekers op onze wedstrijd genieten van haar 

lekkere soep en haar jongste zoon is volgens sommige in de 

club onze mascotte. Ze is er steeds graag bij en we hebben haar 

bijzonder graag en steeds ontfermt ze zich ten goede van onze 

leden, met 20 punten An De Clercq.

Op de 28ste plaats vinden we een fenomeen. We zien hem bitter 

weinig en als je hem vraagt hoe het komt, gaat hij meer komen, 

maar we zien hem nooit. Heeft het te maken met zijn kindjes, of 

is het iets anders, wie weet. Maar op onze wedstrijd is hij meestal 

wel paraat en bewaakt hij het geld als of het, het zijne is. 20 

punten heeft Glenn De Soeter verzameld.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2015-2016.

Bij 27 vinden we natuurlijk de dochter van. Ondertussen is ze 

al flink gegroeid en ook iets ouder geworden. Vroeger hield 

ze graag van boswandelingen en waarschijnlijk doet ze dat 

nog graag maar misschien in gezelschap van iemand anders 

en waarschijnlijk is het niet de papa. 24 punten heeft Melanie 

Bruyninckx verzameld.

Als we toekomen bij nummer 26 zijn we toegekomen bij 

ons model van de club. Inderdaad zijn foto’s hebben talrijke 

magazines versierd op de cover of als illustratie. Ondertussen 

is hij reeds verschillende jaren in de club en als hij iets beloofd 

dat doet hij het ook, zoals een wedstrijd meezwemmen bij 

ons in Dendermonde. Ondertussen is het al eens een kaalkop 

geweest, maar dat is terug aan het groeien. Met 25 punten ons 

Kiekenborsten … euh Arian Maes.

Bij nummer 25 vinden we een ouwe getrouwe van de club, het 

begint één van de ouderdomdekens van de club te worden. Hij 

staat jaren garant voor het ontwerp van onze tegel tijdens het 

ijsberenfestival en op de klompen staat nog steeds “beer””ijs”, wat 

soms leuke taferelen weer geeft, met het naar de vijver te gaan. 

29 punten heeft Ronald Cool verzameld.

Toegekomen bij nummer 24 krijgen we een lid dat we al geruime 

tijd niet meer gezien hebben, wat heel spijtig is. Hij was nochtans 

goed op weg om een volwaardige ijsbeer te worden, maar heeft 

al snel afgehaakt. Waarschijnlijk door problemen die tussen 

leden gebeurt zijn en wat altijd te betreuren valt. Nochtans in 

SWEM had hij zijn beste beentje voorgezet, met 32 punten Dieter 

Couchez.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2015-2016.
Op nummer 23 staat nog een nieuweling die toch een klein 

beetje overgelopen is. Wie kent het verhaal niet van Milleke, 

Melleke, Molleke … het is ontstaan in Theux en is blijven duren. 

Sindsdien is deze lieftallige dame ook lid van onze club, maar 

toch mag ze maar voor één club meezwemmen. Dat hebben we 

mogen horen. Toch heeft ons An 44 punten verzameld.

Op de 22ste plaats vinden we nog een nieuweling die graag 

discuteert over de koude van het water. Wat is nu kouder een 

vijver of een zwembad, volgens hem is een zwembad warmer, 

maar we hebben hem spijtig genoeg niet veel gezien. Wel kwam 

hij nog eens terug als hij gestraft was en toch positief kwam 

hij trainen voor zijn doop. Op zijn wedstrijd was hij nochtans 

een natuurtalent. 47 punten heeft hij verzameld Joachim 

Raemdonck.

Op de 21ste plaats krijgen we nog een nieuweling van dit seizoen. 

Ze wou meer beginnen zwemmen en ze kon kiezen tussen 

binnenbad of de ijsberen, maar al die sympathieke ijsberen 

vond ze natuurlijk leuker en besloot zich toch aan te sluiten 

bij onze club waar ze zich nog steeds enorm amuseert. Emma 

Biesbroeck heeft 78 punten verzameld.

Zijn we toegekomen aan de top 20.

Op 20 vinden een rots in de branding van onze club. Te weinig 

jeugdleden vorig seizoen, dan helpen we gewoon een handje. 

Ook tijdens onze wedstrijd neemt hij steevast verlof om toch te 

komen helpen en hij wijkt niet van zijn taak. Zijn muziek, al zou 

je het hem niet nageven, is toch een beetje naar de ruige kant. 

Maar wanneer hij op de steiger komt, straalt hij de rust uit. 102 

punten heeft Peter Bruyninckx verzameld.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2015-2016.

De 19de staat een lid die even weg geweest is uit de club, maar 

sinds dit seizoen was hij terug gekeerd. Hij is weinig veranderd 

buiten vroeger, juist iets molliger geworden en iets ouder. 

Voor de rest is hij nog steeds dezelfde.  Hij zorgt ook voor het 

voortbestaan van de club, dat heeft hij bewezen met Den Jason. 

106 punten haalde hij samen dit seizoen, visje … euh … Joey 

Veldeman.

De 18de plaats wordt ingenomen door de bakker van de 

hamburgers tijdens de wedstrijd en de bartender van DYB tijdens 

de maaltijd. Dit seizoen heeft hij verschillende forfaits gegeven en 

ook aan de vijver hebben we hem niet regelmatig gezien, maar 

slapen in de auto kan hij nog steeds als de beste. Soms verward 

hij een het ijsberen met een voetbalclub, maar daar word hij 

dan meestal op gewezen. Toch behaalde Patrick De Meyer 107 

punten.

Nummer 17 daar staat onze populairste ijsbeer van de club. Sinds 

zijn aantreden als nieuw lid heeft hij een zinnetje uitgeroepen 

waar onze jeugd nog steeds om vraagt. Je kan hem tijdens 

het ijsberen al eens horen klagen over zijn krekeltje en zijn 

mysterieuze uitstappen on donderdag spreken steeds tot de 

verbeelding. Toch is hij graag bij onze club en hij blijft dat steeds 

herhalen, met 114 punten Erwin Nicque.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2015-2016.

Op plaats 16 krijgen we alweer een nieuwkomer. Ze kwam ooit 

eens op een avond naar een ijsberentraining om te proberen, 

maar het ijsberen beval haar en ze werd spontaan lid. Ze kan er 

niet mee lachen dat de geboortedatum op haar lidkaart verkeerd 

stond en tijdens een wedstrijd is ze steeds de starter aan het 

opjagen dat ze niet tijdig in het water mag. Waarschijnlijk een 

advocaat in spe met 121 punten Hayate Jochmans.

Nummer 15 hebben we dit seizoen niet veel gezien. In het begin 

ontbrak hij bijna niet, maar naar het einde van het seizoen bleef 

hij vaak afwezig op de steiger. Ook naar uitwedstrijden ging hij 

niet meer mee op bezoek. Ik hoop dat hij zich volgend seizoen 

weer zal herpakken en nu hij volledig ingespannen is met kledij 

voor zien van het logo van de club, kan het toch niet echt 

verkeerd gaan hé. Thomas Roels met 129 punten.

Op nummer 14 staat de grootste pechvogel van dit seizoen. 

Hij was nochtans goed begonnen en zijn collega’s van Brugge 

waren zelf al bang omdat hij laten vallen had dat hij nog ging 

verbeteren in de wedstrijden. Maar een partijtje paintball heeft 

van roet in het eten gegooid en save de president had meteen 

een andere bijklank toen zijn arm in het gips moest. Maar dan 

zwom hij in de vijver met één hand. Toch 131 punten voor Sem 

Viroux.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2015-2016.

Als we bij nummer 13 belanden staat er nog een nieuwkomer. Zijn 

zus was ondertussen lid van de club geworden en hij kwam iets 

later. Soms kan hij enorm grappig kijken bij bepaalde uitspraken, 

maar zwemmen doet hij altijd en anders zorgt zijn zus voor een 

uitdaging. Het was zijn eerste seizoen en de eerste wedstrijden in 

koudwater en Aaron heeft het er goed vanaf gebracht. Met 138 

punten, Aaron Jochmans.

Op nummer 12, oei nu begint mijne buik te groffelen. Op die 

plaats staat een ijsbeer die soms eens naar Siberië gaat om daar 

effe te gaan ijsberen en dan doodleuk terug komt. Hij staat gerant 

voor zijn stiptheid, alhoewel deze soms eens kan afwijken van 

het afgesproken uur en als je weet voor welke firma hij dan werkt 

dan weet je genoeg hé. Hij doet steeds zijn best en soms durft 

hij al eens een pint teveel drinken en dan heb je natuurlijk die 

buikproblemen. Met 146 punten Thierry Smulders. 

Op de 11ste plaats vinden we de jongste van de club. Ondertussen 

is hij ook al een paar jaar lid van onze club en hij lijkt het leuk 

te vinden en durft ook al eens een demonstratie meedoen op 

verplaatsing. Het liefste in Theux want dan kan hij een heel 

weekend vertoeven in het huizeken van Peter. Voor sommige is 

hij de mascotte van de club, maar het blijft toch een lieve grote 

deugniet, met 157 punten Robby Baeyens.

Tijd om de top 10 te betreden.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2015-2016.

Op de 10de plaats staat oh my God, tja de ene keer wil ze 

spontaan op de foto en de andere keer gaat ze van de camera 

gaan lopen. Ze heeft het graag als haar haar juist gestyld is dat je 

haar dan in het water duwt. Ze heeft het ooit meegemaakt dat 

ze met badjas en al in het water is beland en dat vond ze niet zo 

prettig, maar ja wat is prettig. Met 167 punten Jolien Raes.

En met nummer 9 blijven we in de familie. Als hij toe komt op de 

parking voor de training zal iedereen het wel geweten hebben en 

trouwens hij is ook nog onze jeugd verantwoordelijk van de club. 

De tweede trap op de steiger is steevast zijn vaste stek op de 

steiger aan het worden, want daar kan je hem altijd terugvinden. 

Met 170 punten Jelle Raes. •

Op de 8ste plaats staat ook nog een bestuurslid die soms al eens 

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

ingeschreven bij een maaltijd maar alles komt toch steeds in 

orde. Hij had speciaal zijn reis uitgesteld voor onze wedstrijd en 

is pas nadien vertrokken. Toen hij thuis kwam is hij onmiddellijk 

komen ijsberen en het voelde toch iets frisser aan dan dat hij 

verwacht had. 197 punten heeft Steven Van Herck verzameld. 

Op 7 staat een jongeman die geen enkele training gemist heeft 

dit seizoen. Vroeger zag je hem eens sporadisch, maar dit 

seizoen heeft hij echt niet afgegeven. Enkel hem nog meekrijgen 

naar de uitwedstrijden en we hebben weer een kandidaat 

regelmatigste ijsbeer bij in de club. Sommige vinden hem heel 

aantrekkelijk omwille van zijn haar en dan durft hij al eens weg 

vluchten. Met 184 punten, Cian Toillitt.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2015-2016.

Op 6 staat iemand die normaal constant in de top 5 staat, maar 

dit jaar niet. Soms is hij wel ook al eens graag thuis en ja dan kan 

je geen punten scoren hé. Anders zou het heel gemakkelijk zijn. 

Hij durft de leden al eens uitdagen, maar dat is stilaan iedereen 

gewoon aan het worden. Als je hem boos maakt, dan is hij echt 

ook boos. Met 191 punten, Peter Van Doorsselaer.

Tijd om de top 5 te ontdekken en prijs te geven.

Op 5 komt ons DYB babe tevoorschijn. Ons API’ken, ook soms de 

fotograaf van de club en dan krijgt ze steeds de opmerking “geen 

facebook foto’s hé”. Ze is ook één van de liefste die er rondloopt 

in onze club en ze wordt ook graag gezien ook door Melleke die 

dan ravot in de inkomhal van Olympos. 198 punten heeft Amber 

Van Dessel verzameld dit seizoen.

Op 4 staat iemand die we dit seizoen niet veel hebben gezien aan 

onze vijver. We waren bijna bezig met een opsporingscampagne 

van Child Focus. Ze gaan nu ook senioren helpen opsporen. Op 

uitwedstrijden zag je hem dan weer wel verschijnen, dat hebben 

de heren en dames van Boom wel geweten. Soms zie je hem in 

de krant verschijnen met artikels over wandelingen en dergelijke, 

met 204 punten … François Van den Broeck.
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Klassement regelmatigste ijsbeer seizoen 2015-2016.

Zo zijn we aanbeland bij nummer 3 en deze jongeheer maakt 

steeds dezelfde belofte, dat hij de trofee zal winnen van 

regelmatigste ijsbeer van het nieuwe seizoen. Een trofee heeft hij 

dus duidelijk niet gewonnen, maar in Theux heeft hij een andere 

hoofdvogel afgeschoten en daarmee mocht ons Milleken kiezen 

uit de bovenste rij en koos dan maar voor Molleken. Ze durven 

hem soms Jammie noemen, maar Jamie Veldeman heeft 235 

punten verzameld.

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

Nu zitten we aan nummer 2. Het is de hoogste nieuwkomer van 

dit seizoen en hij ijsbeert enorm graag, dat hebben we geweten. 

Sommige leden noemen hem een ijsbeeromaan en staat liever 

in zijn zwembroek te wachten, dan dat hij zijn badjas aandoet. 

Soms durft hij ook de mensen schrik aan te jagen met ineens op 

de grond te vallen en nog erger de dag voor onze wedstrijd. Een 

betere timing kan je niet verwachten van Jimmy Smet met 275 

punten.

Voor het vierde jaar op rij staat hij op de eerste plaats te pronken 

als regelmatigste ijsbeer. Yorick is bijna nooit afwezig geweest 

en waarschijnlijk heeft zijn taak als materiaal meester er iets mee 

te maken. Alle jaren haalt hij toch iets speciaals uit de kast voor 

onze wedstrijd. Dit jaar heeft hij de parking vrijgehouden omdat 

ze de borden vergeten plaatsen waren. 318 punten heeft Yorick 

De Plecker verzameld, 2 punten meer als vorig jaar en volgt 

daarmee zichzelf op als regelmatigste ijsbeer van het seizoen 

2015-2016.
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Paasduik 2016.

Traditioneel ligt de Paasduik buiten ons seizoen en moeten we het hebben van de 

goodwill van onze leden en ook leden van bevriende clubs. Dit jaar mochten we weer 

rekenen op de medewerking van de gemeente Berlare en konden onze ijsberen zich 

omkleden in de festivariahal in Berlare en nadien ook douchen. Ze worden met het 

toeristische busje naar de duik gebracht en nadien terug opgehaald. Zelf de ladder was 

aanwezig in het water. Ook de Brandweer en de donkwachter waren aanwezig om de 

veiligheid van de redders te garanderen. Ook TvOost was aanwezig om een reportage te 

draaien van de Paasduik. Juist onze zwemmers wilden niet echt goed meewerken wat 

resulteerde in een korte reportage en niet de gewenste foto’s die vooropgesteld waren. 

Maar desalniettemin gingen al onze zwemmers in het water. Robby en Jimmy hadden 

goed opgelet tijdens de presentatie op het eindfeest en begonnen gebruiken van andere 

leden over te nemen. Er stond wel een krachtige wind en die was heel goed voelbaar, 

het spatte zelfs het hoge donkwater op, zodat je een gevoel kreeg dat het begon te 

regenen. Sommige gingen zelf verschillende keren in het water en kregen er maar niet 

genoeg van. Vele van de deelnemers hebben ook een serieus eind gezwommen en 

hadden zichtbaar genoten achteraf. Na de duik werden de deelnemers getrakteerd op 

een cuberdon-, vanille of graanjenever, want bijzonder in de smaak viel en dat zag je aan 

de flessen waarvan er nog maar één overschoot. Dan werden ze op het busje verwacht 

voor zich te gaan omkleden naar de festivariahal. Het toeristische busje is de hele tijd 

blijven wachten tijdens de duik aan het Donkmeer en dat onder het waakzame ook van 

Marleen. Juist hebben we één gemis gehad, dat was Honoré want dit was het eerste jaar 

dat we geen muziek hadden tijdens de Paasduik en onze meter Magda is ook niet op 

bezoek gekomen. Normaal komt die altijd even afgezakt tijdens de duik. De aanwezigen 

hebben zich bijzonder goed geamuseerd en nadien was er afgesproken in café De 

Wandeling, waar we vorig jaar ook geweest waren en daar kun je je auto kwijt op hun 

parking. Ik denk dat de uitbaters ons al een beetje beginnen kennen. Sommige zijn nog 

gaan biljarten maar enkele bleven toch achter en zo werd nog eens alles overlopen. Stof 

genoeg om een 31ste editie op het programma te zetten. Het is altijd een mooie afsluiten 

van het seizoen.
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Foto’s paasduik.
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Niet vergeten in september.



Voila, hiermee is het laatste Dybke van dit seizoen een feit. Ik krijg bijzonder positieve 

commentaren op ons geliefde clubblad en dat is natuurlijk een drijvende sfeer om het 

boekje steeds vol te schrijven.

Ik hoop dat we in het nieuwe seizoen zoveel mogelijk leden terug mogen verwelkomen 

en dat er weer zoals gewoonlijk enkele nieuwe bij komen. Misschien kunnen we dan nog 

eens een schepen uitnodigen om te komen meezwemmen met onze ijsberen. En zoals 

ze zeggen in de serie het eiland “toch ben ik blij dat jij in mijn team zit” en dat we zo nog 

vele seizoenen kunnen vullen. Ondertussen is er al veel geschiedenis geschreven met de 

Dendermondse IJsberen en ik hoop dat we nog heel lang geschiedenis mogen schrijven 

en dat we nog veel meemaken in en rond de club.

Ik zou zeggen tot september en ik hoop jullie allemaal terug te zien.

Ondertussen dank ik voor uuuwwwwaaaaandacht.

… Cian is Ciana …

… Jammie een nieuwe naam is in de club …

… Erwin grof durft worden als hij geen loempia met rijst en friet kan krijgen …

… Peter B Amber ons papi noemt …

… Cian een vakbond wilt in de club …

… Liam kan transformeren als pikatou …

… Erwin zegt dat hij onzijdig is in een discussie…

… Amber de strenge juf is van school …

… Aaron al eens in het water durft vallen …

… Sofie voor gesteld werd van de stem van radio 2 …

… onze Honoré ook gemist word door leden van andere clubs …

… Niels Tas het helemaal zag zitten om mee te zwemmen …

… Sem in één keer Sven bent bij Thierry …

… iedereen stil is tijdens de presentatie op het eindfeest …

… Er deze keer weinig wist je datjes waren …

DYBKE 48 ~ april 2016 • augustus 201630

Slotwoord

… Wist je dat …



Naam: Jochmans

Voornaam: Hayate

Roepnaam: Hayatééééééééééé :-(

Geboortedatum:  23 april 2005

Woonplaats: Dendermonde

Hobby’s:  zwemmen, chiro, ijsberen, karaté, af en toe paardrijden, desserts maken

Lievelingseten:  frieten of Chinees

Haarkleur:  donkerblond

Kleurogen:  groen-bruin

Lengte: 1m38

Schoenmaat: 36

Geslacht:  vrouw

Lievelingsdier:  pony, geit

Geluksgetal: ik zou het niet weten

Lievelingskleur:  rood

Mooiste land:  Finland

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

Ergste nachtmerrie:  dat de ijsberen stoppen!!!

Mijn dagelijkse soap:  familie (als mama niet thuis is want van haar mag ik niet kijken)

Leukste geschenk:  ik ben met alles blij!

Lijfspreuk: klein maar fijn 

Ik ben jaloers op:  Jill, ze is mij beste vriendin, ze is suuuuuuper slim, zo slim zou ik ook 

graag willen zijn

Mijn idool is:  Adele

Favoriete groep:  ACDC

Lievelingsdrank:  water

Beste film:  Alvin and the chipmunks

Mijn mooiste moment bij de IJsberen? Toen ik vernam dat juf Amber uit de refter bij de 

ijsberen zit! 

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

En de volgende is:  Aaron Jochmans
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Kettingbotsing met:  Hayate Jochmans
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