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Voorwoord  
 
Beste beren en berinnen, 
 
18 dybkes heb ik mijne zeg geschreven, en in dybke 19 begin ik daar 
ook aan… maar laat seffens Peter aan het woord voor enkele 
bladzijden…eu dybke’s bedoel ik…   
 
Voor wie het nog niet in de wandelgangen gehoord heeft…In 
september grote veranderingen op komst…Edmond en Annie 
besluiten in september definitief het roer in handen te geven van 
opvolgers, eigenlijk is dat nu al bezig voor wat het secretariaat betreft.  
Edmond wil zich nog wel inzetten voor de sponsors voor de 
ijsberenwedstrijd. 
Annie wil zich het competitiegedeelte verder aantrekken.  
Eigenlijk moeten we er geen doekskes omwinden… ons bestuur is 
versleten…en onze “derde-leeftijd-bestuursleden” zijn dringend aan 
vervanging toe… 
 
Voilà Peter, hierbij geef ik jou het woord… hou er wel rekening mee 
dat ik absoluut niet gewend ben om “beschreven” te worden hé…. 
 
Veel bibbergenot, 
Diane 
 
Hoi ijsbeerliefhebbers nu mijn woordje als inleiding, 
 
Ik bedank uiteraard Diane om vier en een half jaar en achttien dybkes 
te hebben volgeschreven. Zo hield ons Diane het voor bekeken. Ze 
vond dat het hoogste tijd was voor vernieuwing en zocht en vond ook 
een andere inspiratiebron, namelijk Peter (ikke dus). Ik ga in dit dybke 
niet meteen de draak steken met Diane, ik zal geduldig afwachten. 
Laat ik mezelf even zelf voorstellen. Ik ben een sinds enkele jaren 
verbonden aan de Dendermondse IJsberen en de meeste kennen me als 
de fotograaf van DYB, dien ambetanten met zijn fototoestel. Wie 
denkt dat hij nu veilig op de steiger kan komen zonder op de 
gevoelige digitale kaart te verschijnen is er aan voor de moeite, 
inderdaad ik blijf nog steeds foto’s nemen en nu ook het boekje 
schrijven (lijkt zo’n beetje op een monopolie bezetting) wordt het toch 
een beetje opletten geblazen voor sommige ijsberen. Na 
mediaverslindende maanden van televisieopnames en acteerwerk zijn 
we stilaan aan het einde van de rit van het ijsbeerseizoen 2005 – 2006. 
Na een turbulent seizoen van extreme tempraturen en een paar 

tegeslagen, zijn we uiteindelijk met de gepaste tempraturen 
gearriveerd. Sommige leden hebben hun extra ingezet tijdens de 
trainingen en uitwedstrijden, dat is een teken  dat we goed bezig zijn. 
We kunnen uiteraard werken aan nog een betere club en ik ben zelf 
nog nieuwe leden aan het zoeken en ook nieuwe bestuursleden zodat 
we onze geliefde ijsbeersport niet moeten opgeven. Alhoewel ik meer 
en meer aan het denken zijn om een saunaclub te vervoegen. Vooral 
gezellig tijdens de wintermaanden. Maar genoeg inleiding vind ik, 
tijd om de verhalen sprokkels naar boven te halen van de voorbije 
maanden. En wees geduldig … iedereen komt aan bod. 
 
Peter 
 
Wist je dat 
 
Mirko denkt dat er haaien in de vijver zitten! En dat er een nieuwe 
vissoort bestaat namelijk Parania’s waarschijnlijk een zuster familie 
van de Pirana’s. 
 
 
De truffelmadam  
 
Sinds seizoen 2005-2006 werd de verkoop van steunkaarten 
afgeschaft omdat het hele gedoe nogal omslachtig is en iedereen 
tegenwoordig lotjes verkoopt. Ook wordt er steeds gemekkerd dat ze 
toch nooit de uitslag zien. Sinds dit jaar worden er truffels verkocht 
aan de prijs van 6 euro. Naar het schijnt en zelf geprobeerd, heel 
lekkere truffels. Ons truffelmadam van het jaar is ongetwijfeld Annie. 
Op welke wedstrijd of elke plaats dan ook, je ontsnapt niet aan Annie 
met haar doos truffels. Enkel de bus Chinezen in Brugge zijn er aan 
ontsnapt. Annie haar Chinees is niet zo best denk ik. En tegenwoordig 
met Chinezen zaken doen blijkt erg gevaarlijk te zijn. 
 
Illusteren met foto’s 
 
 
 
Mediageile ijsberen 
 



Sinds de uitstap naar Heist voor de Tv opnames van één is het zwaar 
gesteld met de mediabekendheid van sommige ijsberen. 
Waarschijnlijk is de roem hen flink naar het hoofd gestegen. Zo 
wilden kost wat kost Hans en Haïno zeker in het beeld van de VRT en 
VTM cameraploegen komen en besloten in Brugge tijdens de 
kerstduik het water te springen van op de kade. Verkleed als kerstman 
trotseerden ze de Brugse Leien. Het was dit seizoen erg gesteld met de 
verkleed partijen van de Dendermondse ijsberen. De drie kerstmannen 
trotseerden de koude water op het zelfde moment, juist de locatie 
verschilde. En inderdaad de opzet was geslaagd, ze zijn in het oog 
gesprongen van de cameraman van VTM en waren zo te bewonderen 
in het middagnieuws. Dendermonde strikes again. 
 
Illusteren met foto 
 
 
Meer trainingen in het zwembad van Dendermonde 
 
Sommige ballonnetjes zijn opgelaten om na de ijsbeertrainingen in de 
zwemvijver, baantjes te zwemmen in het zwembad van Dendermonde. 
Dit zou onder begeleiding gebeuren en de afstanden worden per 
persoon bijgehouden. Het is de bedoeling om de tijd nuttig te besteden 
en om zo de fysieke prestaties een beetje op te drijven van de ijsberen 
(en dat is niet op mij bedoeld hé). Daarna is eventueel nog een 
mogelijkheid om te ontspannen in het recreatiebad. Hebt u een week 
of een dag geen zin of tijd, is dat geen probleem. Het is de bedoeling 
om eventueel wedstrijden of doortochten mee te zwemmen en zo onze 
groep te vergroten op uitwedstrijden. En je kent het spreekwoord, hoe 
meer zielen hoe meer vreugde. 
 
De shop is nog steeds open … 
 
T-shirt DYB     6,00 euro 
Training DYB   25,00 euro 
Sportzak DYB   15,00 euro 
Latex Badmuts    1,25 euro 
Siliconen badmuts    7,50 euro 
Pluche ijsbeer klein    3,00 euro 

Pluche ijsbeer groot   5,00  euro 
 
 
 
Alle systemen klaar voor lancering  
 
Wie er nog aan getwijfeld heeft is er aan voor de moeite. Na een 
lange periode van lachen en zeveren is het eindelijk gelukt. De 
systemen van Ronald en Rika werden op elkaar afgesteld en met een 
heel gunstig resultaat … er komt in september een klein ijsbeerken 
bij. Het zal misschien niet direct te water gelaten worden al denk Rika 
er ernstig aan om de baby direct te laten zwemmen. Waarschijnlijk 
een beetje beroepsmisvorming van Rika. Dus Annie wordt weer de 
trotse bomma van de Dendermondse IJsberen en we zullen er 
ongetwijfeld nog van horen. Annie zou graag na haar drie 
kleindochters eens een kleinzoon hebben … maar dat valt af te 
wachten of Ronald zijn werk goed gedaan heeft en ik ga er helemaal 
niet aantwijfelen. Ik zou anders voorgesteld hebben om een 
gokwedstrijd te houden, maar dezer dagen is dat redelijk gevaarlijk. 
 
Geheimen van ijsberen in het zwembad 
 
Na de ijsbeertrainingen kom je soms wel al eens iets te weten als je 
erna in het zwembad vertoeft. En als redacteur van het dybke heb je 
meer voordelen dan nadelen. Zo heeft Annelies gedroomd dat Hans 
met haar beste vriendin zou trouwen en dit zal waarschijnlijk een 
staartje krijgen. Misschien na de geboorte van een ijsbeerken een 
ijsbeerhuwelijk. En diezelfde nacht heeft Annelies gedroomd dat 
Jolien mee speelde in de tekenfilmserie The Simpsons. Waarschijnlijk 
komt het omdat de laatste tijd nogal veel camera’s in de buurt van de 
steiger hebben gestaan en ons ijsberen regelmatig verschijnen op 
televisie. Waar het medium televisie toch allemaal niet goed voor is. 
 

 

Krasse uitspraken en gebeurtenissen 
 



…  zo heeft Diane een uitspraak gelanceerd over Jolien dat die haar 
gemakkelijk zou neer leggen in het water … 
 
… Zo heeft Ben een geheimpje vertelt over Stein. Stein zo namelijk in 
het bezit zijn van een aftrekkalender?? Zou het niet kunnen dat Ben 
een scheurkalender bedoeld heeft… 
 
… Was Edmond zo in zijn nopjes toen Dorien meereed om de 
reclameboekjes en tegels te bezorgen aan de sponcors … 
 
… zijn de ijsberen steeds meer en meer terug tevinden in de 
Whirpools en stoombaden in het zwembad, dan in het zwemwater … 
 
… zo durven Mirko en Anas ongemerkt ontsnappen aan een 
zwempartijtje buiten. Ze zijn er naar het schijnt (al zeggen ze hetzelf) 
steeds in geweest. Waarschijnlijk twee goeie zwemmers voor de 
wedstrijden in de toekomst aangezien ze zo snel kunnen zwemmen … 
 
… komt tot groot jolijt van de ouderen in de club, de jeugd steeds 
meer opdagen om te helpen bij karweien … 
 
 
De Dendermondse ijsberen op televisie 
 
Na de opnames in Heist kon niemand er meer naast kijken, de 
Dendermondse IJsberen waren te bezichtigen op televisie. Na 
hoofdrol filmpjes met Aissa, Annie, Thierry, Eric, Haïno, Marijn, 
Peter, Amakua,Xavier, Jorijn en co. Men kon de filmpjes bewonderen 
vanaf halverwege december op één. En als het nog niet genoeg was, 
tijdens de nieuwjaarsduik kon men Hans en een halve Peter (te breed 
voor een volledige shot) te bezichtigen tijdens het journaal van één. 
Als het zo blijft verder gaan zullen sommige ijsberen eraan denken om 
zich te laten betalen om nog in het water te durven gaan. 
 
De ijsberenvijver ijsvrij houden 
 
Na een heel warm najaar (toch voor sommige ijsberen) kwam 
eindelijk de koude lucht eraan, het typische ijsberen weer, waar er 

zoveel achter geschreeuwd hebben. Zo moet tijdens het vriesweer 
bijna elke training begonnen  worden met het ijs open te kappen en zo 
voorzichtig mogelijk zwemmen om geen ongewenste kwetsuren op te 
lopen. Eén week voor de wedstrijd werd er besloten om op safe te 
spelen en de pomp te installeren om zo het water ijsvrij te houden 
(omdat sommige ijsberen er ingeslaagd zijn een schop te breken en ik 
ga geen namen noemen). Er werd geschrokken van de opkomst. 
Honoré als peter van de ijsberen en kenner installateur van de pomp 
mocht zeker niet ontbreken. Ook de jeugd was goed 
vertegenwoordigd door Haïno, Xavier, Stefaan en Hans. Sommige 
nog wel met serieuze slaapogen, maar ze waren aanwezig en het 
spreekwoord zegt vele handen maken het werk licht. Trouwens 
bedankt aan deze gasten en in de toekomst zal er waarschijnlijk nog 
beroep op jullie gedaan worden. 
 
Uitvluchten om niet te moeten ijsberen 
 
Als redacteur en auteur van artikels van het Dybke moet men soms 
eens undercover werken. Sommige ijsberen doen al het mogelijke om 
toch maar niet te moeten zwemmen in het koude water. Zo heeft 
Bianca haar bikini aan de hond gegeven en aangezien de hond ook 
zijn pleziertje gegund is, heeft hij er ferm mee geravot met het 
gekende resultaat dat de bikini, niet volgens Bianca, meer geschikt 
was om mee te gaan zwemmen. Het kan ook zijn dat Bianca een 
nieuwe bikini wilde, je weet hoe vrouwen zijn hé. 
En als dat nog niet genoeg was had Eric waarschijnlijk honger en 
waren alle frituren gesloten. Geen probleem dacht Eric, ik ga mijn 
fritex opzetten en een zwembroekje bakken. Aan het verhaal van Eric 
te horen was de gekende maat gereduceerd tot een super super super 
small en zal waarschijnlijk lang op de maag gelegen hebben. 
Zo zie je maar welke uitvluchten de ijsberen allemaal kunnen 
uitvinden om  niet te moeten ijsberen. 
 
Het leven zoals het is … 
 
Na een plezante avond ergens in Zele  (plaats hou ik liever 
onbekend), heb ik er een sport van gemaakt om Bianca ferm rood te 
laten worden. Daarmee is er een soap voor het Dybke in de maak: Het 



leven zoals het is … Bianca Baeyens. Het geluid van de typmachine 
moet je er zelf maar bij denken. Ik hoop dat deze ijsbeerin nog lang lid 
blijft van de Dendermondse IJsberen misschien kan ik het scenario 
dan nog door verkopen aan één of VTM, nu we toch niet meer 
schrikken van de media aandacht. Het kan ook uitdraaien tot een 
tweede mooi en meedogenloos. 
 
IJsberen gesponsord door Dendermondse trippel 
 
Inderdaad sommige hebben het gepresteerd om te komen ijsberen en 
voor men in het water springt of gaat, een Dendermondse trippel te 
laten serveren op de steiger. Het begin … Thierry  was blijven hangen 
in een plaatselijk café in Zele met twee mooie dames achter de toog. 
En hij was niet alleen, hij was blijven hangen en dansen met een 
collega. Het moet volgens Thierry er hevig aan toe gegaan zijn en er 
was zeker veel ambiance. Daarna kwam Thierry en Ignace gewoon 
ijsberen met de verwachte gevolgen. Ignace heeft het namelijk 
gepresteerd om zijn zwembroek langs de pijp aan te doen, hetgeen een 
echt grappig zicht was. Na zijn grote teen in het water te hebben 
gestoken is hij heen en weer beginnen lopen op de steiger onder het 
waakzame oog van talrijke toeschouwers. De zin “Ik ben geen mietje 
maar dit water is te koud” is ondertussen een begrip geworden in 
Dendermonde. Thierry is even later ook nog in het water geweest. Ik 
moet zeggen, ik heb al veel mensen zien dansen maar zoals Thierry 
danste heb ik dat nog nooit gezien. We zouden er namelijk een moeten 
aandenken om Thierry eens in te schrijven voor een dans programma. 
Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd … . 
 
Wedstrijd in Boom 
 
En of het verhaal wordt  vervolgd … ’s anderendaags was het 
wedstrijd in Boom en inderdaad Thierry was ook van de partij. Maar 
niet meer zo plezant als daags voordien. Annie melde dat er een 
Dendermondse trippel aan de steiger was vast gevroren en het bleek 
die van Thierry te zijn, die zich niks meer kon herinneren van het 
voorval. Tot groot jolijt van Diane, Hans, Haïno, Ronald en Peter. De 
verhalen trommel kwam zo op gang en eigelijk was het spijtig dat we 
het niet eerder wisten, anders hadden we nog plezantere dingen zoals 

maquileren kunnen realiseren. Na het water van één graad getrotseerd 
te hebben, kwam Thierry er al veel beter voor. Hans, Haïno en Peter 
waren weer paraat voor een demonstratie. Deze keer werd het geen 
verkleed partij zoals gewoonlijk, maar een sobere demonstratie. 
Andere clubs hadden eigelijk een beetje spijt dat er deze keer geen 
special act van Dendermonde was. Maar na elkaar opgepept te 
hebben, hebben ze met een ferme (en reeds gekende) jump het water 
getrotseerd met grote aanmoediging van het aanwezige publiek. 
 
Algemene oproep 
 
Ik ben momenteel bezig om alle emailadressen van de leden te 
bemachtigen. Dit om een snellere informatiebron te creëren. Een mail 
werkt sneller dan de post en is goedkoper, want je hoeft maar 
eenmaal een priorzegel op je scherm te kleven. Van volgende 
personen ontbreekt nog het emailadres: 
Honoré De Blieck 
Jafna De Wilde 
Erik Duquet 
Albert Ringoot 
Thierry Smulders 
Pieter Malfliet 
Indien u beschikt over een emailadres mag u het altijd doorsturen 
naar fotograaf@dyb.be. Alvast dank bij voorbaat. 
 
Dopelingen voor het seizoen 2005 – 2006 
 
Inderdaad ook dit seizoen worden de nieuwe ijsberen gedoopt. Het is 
plezant en er wordt dan heel wat afgelachen aan de steiger. Ook de 
ouders en familieleden zijn uitgenodigd op deze doop en mogen zich 
inschrijven voor achteraf het jaarfeest. 
De gelukkigen voor dit jaar zijn: 
Bianca Baeyens 
Xavier Castermans 
Opjhelia De Peet 
Jafna De Wilde 
Charina Elaut 
Ramesh Van Geeteruyen 



Jade Van Nieuwenhove 
Pieter Malfliet 
 
De doop gaat door aan de vijver in Dendermonde om 17 uur en daarna 
is het mogelijk om nog even in het zwembad te vertoeven. Straks 
meer over het eindfeest. 
De Dooppeter is Honoré en de doopmeter is Magda met het gouden 
hart. 
Johannes de Dooper zijn naam is nog even geheim. 
 
Eindfeest om het seizoen of te sluiten 
 
Op 18 maart en voorgaande datums mag je gewoon vergeten omdat 
die niet correct waren, wordt het tijd dat wij een gezellig eind breien 
aan het seizoen 2005 – 2006. 
Om 19 uur worden we verwacht in de parochiezaal in Grembergen 
waar het bewuste en vooral geheime eindklassement bekend gemaakt 
wordt. Het is de bedoeling dat het een heelgezellige avond wordt en 
de ijsberen en ijsberinnen die in de prijzen vallen, aan te moedigen en 
te stimuleren om zeker volgend jaar verder te doen. 
Daarna schuiven we aan een geweldig koud buffet met lekkere 
eetwaren waar we ons echt te goed gaan aan doen. Lap daar gaat mijn 
illusie om terug te vermageren. 

 
Noorse zalm 

Runds- en varkensgebraad 
½ ei 

Kippenfilet of -bout 
Hesp met asperges 

Senegalgarnaal 
Gekookte forel 

Gerookte forelfilet 
Meloen met hesp 

Verse ananas 
Hollandse maatjes of haring 

Koude aardappelen 
Rijst 

Groenten (rauwe wortelen, sla) 
Fruit (ananas,peren, en perziken) 

Sausjes (cocktail, provençaalse en tartaar) 
 
We gaan er ongetwijfeld een heel leuke en gezellige avond van 
maken en nog eens alle anekdotes ophalen van het voorbije seizoen. 
De grote ijsbeerbijbel van de Dendermondse Ijsberen zal ook 
aanwezig zijn in de zaal. 
We hebben de prijzen heel democraties kunnen houden. 
Volwassen betalen 10 euro en kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. 
Gelieve voor 13 maart een seintje te geven indien je komt eten en 
liefst voor 13 maart. 
 
Ijsberen die last hebben van piraten. 
 
Je moet niet denken, dat je als redacteur bepaalde mensen viseert. 
Helemaal niet, maar sommige verhalen zijn te mooi om er geen 
gevolg aan te geven. Zo heeft Thierry onlangs een conflict gehad met 
piraten, inderdaad (ik hoor sommige al denken die Peter heeft weer 
gedronken, maar dat is niet waar) Thierry was zoals gewoonlijk 
blijven hangen in ’t zotte genot (lees maar voorgaande artikels) en 
een beetje te diep in het piraten glas gekeken. Alles ging goed tot hij 
richting Zele wilde rijden, toen kwam de piraat echt uit de mouw. 
Zijn boot of fiets werd vier keer gekapseisd en de laatste keer was 
echt de strafste keer. Thierry kwam uit het spijtige ongeval  niet 
ongehavend uit. De piraten hadden Thierry goed liggen gehad. De 
wedstrijden die nog gepland waren vielen echt in het koude water, 
toch vermeldens waardig Thierry heeft mee gezwommen met de 
wedstrijd in Dendermonde en hij was helemaal niet de laatste. Toch 
een spoedig herstel en  een dikke proficiat (voor zijn wedstrijd) aan 
het adres van Thierry. Een tip als u een café wilt binnen stappen en de 
naam begint met zot  of een variant er op, blijf buiten want uit 
ervaring weet ik dat die naam er meestal niet vanzelf gekomen is. 
 
Illustreren met foto moet nog genomen worden 
 
Ijsbrekers gevraagd  
 



Op zaterdag werden er vroege vogels verwacht aan de steiger in 
Dendermonde om de laatste voorbereidingen te treffen in verband met 
de wedstrijd van de volgende dag. Zo werden er personen gezocht om 
de steiger te schrobben, de banen te leggen, algemene opkuis te 
voorzien, ed … . Tot onze grote spijt was de pomp stilgevallen die de 
vijver ijsvrij moest houden. En Honoré als beste klusman en de 
persoon met de langste en meeste ervaring van de ijsberen had een 
kleiner exemplaar voorzien, die steeds water blijft pompen, maar wel 
een veel kleiner exemplaar. Zelfs de jeugd was aanwezig, 
weleenswaar met serieuze slaapogen, maar ze waren aanwezig en dat 
telt. Toen alle activiteiten die gepland waren en uitgevoerd zijn en tot 
een goed einde gebracht waren , werden we door Annie uitgenodigd 
om er nog eentje te drinken. Maar ’s nachts had het een beetje hard 
gevroren en op zondag kwamen we tot de conclusie dat de vijver voor 
de helft was dicht gevroren. Daarmee werden er ijsbrekers gevraagd 
om de banen terug ijsvrij te maken voor de wedstrijd. Er waren maar  
aanvankelijk drie kandidaten: Hans, Peter en Haïno. Hans ging vrijwel 
vlot in het water en ondertussen kwamen de ijsberen van de andere 
clubs aan. Peter zat zichzelf te overtuigen dat hij het kon, maar bij de 
eerste aanraking van zijn teen met het koude water, ging het toch niet 
echt bepaald vlot. Waarschijnlijk door het vroege uur op de dag. En 
Haïno heeft volledig forfait gegeven, die zag het helemaal niet zitten. 
Thierry was ook een ijsbreker, ondanks zijn ongeval heeft hij het 
laatste ijs samen met Peter weg gezwommen en dit onder het moto zo 
fris als een konijn op de plein. De wedstrijd was een succes en langs 
deze weg bedank ik iedereen die meegeholpen heeft en de ouders ook 
natuurlijk voor hun talrijke aanwezigheid en grote inzet voor de 
Dendermondse IJsberen. 
 
Dag van de gedichten op donderdag 2 februari  
 
We kwamen op  een niets vermoedende donderdagavond aan in het 
zwembad en daarbleek een gedichtendag door te gaan. De gedichten 
vlogen ons rond de oren door middel van een megafoon. Anne wilde 
ook een gedicht voordragen omdat ze dan gratis eten kreeg, maar zag 
toch die megafoon niet zitten. Je kreeg ook eendjes met een gedicht 
eraan, en zo heeft Haïno er eentje bemachtigd voor zijn kleine zus. 
Toch een brave jongen die Haïno en Marijn had er ook al eentje 

bemachtigd. Toch wil ik u een gedichtje van die avond bijbrengen, 
dat trouwens ook nog een beetje over onze steiger gaat: 
 
naar het hout van de 
aanlegsteiger 
naar het jonge riet 
naar de modder op de  
oever 
naar het wiet op de 
achtergebleven  stenen 
naar de aangespoelde 
stenen 
naar de vissen in de 
bedding 
naar het meisje  dat  
voorgoed 
is ondergedoken 
zo ruikt het blauwe water 
op deze  zonnige dag 
 
Els Van Thuyne 
 
Algemene oproep 
 
Op vrijdag 19 mei 2006 wordt er door Dendermonde een sportgala 
geörganiseerd voor de sportverdienstelijke persoon van het jaar. Er 
zijn namen genomineerd van de ijsberen ook. Daarmee wordt er 
gevraagd om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn. Het juiste adres 
volgt later nog wel via mail of in het dybke. 
 
Uitnodiging door de Izegemse ijsberen. 
 
Wie meegeweest is naar Heist voor de opnames van één, hebben ze 
ongetwijfeld ontmoet  namelijk de Izegemse Ijsberen de gasten van 
how en die meestal ondertitteld worden. Ik heb contact gehad met een  
beer van ginder, bakker Jan genaamd. Wie ze nog niet ontmoet heeft, 
zeker de kans niet laten voorbij gaan. Bakker Jan heeft gevraagd om  
eens met onze clubs eens iets samen te doen zoals zwemmen. Indien 



er interesse zou zijn voor dit voorstel stuur een mailtje naar 
fotograaf@dyb.be en dan kan er verder afgesproken worden. 
 
Terug betaling van de ziekenfondsen 
 
Er zijn reeds talrijke reacties geweest om de helft van het lidgeld  
terug te recuperen van het ziekenfonds. Hieronder vind u nog eens alle 
uitleg van de ziekenfondsen die meewerken aan dit project. 
Indien u nog een formulier wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje 
naar fotograaf@dyb.be met de vermelding van het ziekenfonds 
waarbij u  aangesloten bent, ofwel aan René D’Hollander die reeds 
gekopieerde exemplaren in zijn bezit heeft. 
 
Socialistische Mutualiteit 
ZIEKENFONDSEN NATIONALE VERBOND VAN 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT 
Bond-Moyson Oost-Vlaanderen 
 
Uw voordeel 
 
MOVE is de jaarlijkse tegemoetkoming voor jongeren aangesloten bij 
een erkende sportclub en bedraagt jaarlijks 10 euro. 
Voor Wie? van 6 tot 17 jaar 
Voorwaarden 
De aanvrager voor deze sportpremie moet in regel zijn met de 
mutualiteitbijdrage. Deze sportpremie wordt maximum 3 jaar 
toegekend. 
Aanvraagformulier te verkrijgen op www.socmut.be 
Hoe verloopt de procedure: 
U kan het aanvraagformulier afhalen in elk plaatselijk kantoor. 
U laat het document volledig invullen door de secretaris van uw club. 
U hoeft enkel een volledig ingevuld aanvraagformulier 
 
Christelijke Mutualiteit 
ZIEKENFONDSEN NATIONALE VERBOND DER 
CHRISTELIJKE MUTUALITEIT 
 
Uw voordeel 

Een jaarlijkse tegemoetkoming tot 12,50 euro (tot 
18,75 euro voor wie recht heeft op verhoogde 
tegemoetkoming) in het lidgeld van een sportclub. 
Voor Wie? van 12 tot 17 jaar 
Voorwaarden 
Het lidgeld moet minstens over een volledig jaar 
lopen. Terugbetaling van het lidgeld voor het 
seizoen van 1 september 2005 - 31 augustus 2006 
kan vanaf september 2005 aangevraagd worden. 
Aanvraagformulier 
CM - Aanvraagformulier te verkrijgen op www.cm.be 
Hoe verloopt de procedure: 
U kan het aanvraagformulier afhalen in elk plaatselijk kantoor. 
U laat het document volledig invullen door de secretaris van uw club. 
U hoeft enkel een volledig ingevuld aanvraagformulier af te geven 
aan uw kantoor en U ontvangt de tegemoetkoming op uw rekening. 
 
Liberale Mutualiteit 
ZIEKENFONDSEN 
Landsbond 
 
Uw voordeel 
 
Om de sportbeoefening te stimuleren, mutualiteit jaarlijks lidgeld 
sportclub, 
25= SPORTY 
Voor Wie? van 6 tot 
Voorwaarden 
Aanvraagformulier te verkrijgen op www.wlz.be 
Hoe verloopt de procedure: 
kan het aanvraagformulier afhalen in laat het document volledig 
invullen door hoeft enkel een volledig ingevuld aanvraagformulier 
tegemoetkoming op uw rekening. 
 
VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS ZIEKENFONDSEN 
VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS 
hoofdzetel : 
Statieplein 12 



9300 Aalst 
VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS 
Hoofdzetel: 
Lier 
Mechelen 
 
Uw voordeel 
 
“ SPORTKICKS”Een jaarlijkse tussenkomst van 10 euro voor wie lid 
is bij een bewegingssportclub of een abonnement heeft bij een 
fitnesscentrum 
Kinderen tot en met 16 jaar : 
Eenmalige tegemoetkoming per kalenderjaar van 30 euro voor het 
lidgeld van een sportvereniging ( combineerbaar met één 
kampvergoeding )Vanaf 17 jaar : 
Eenmalige tegemoetkoming per kalenderjaar van 10 euro onder 
volgende voorwaarden :- Voor de duur van een sportseizoen bij een 
nationale federatie of door een stedelijke of gemeentelijke sportraad 
erkende sportclub - Bij een door één van de officiële fitnessfederaties 
erkend centrum aansluit ( abonnement van minimum 10 beurten) 
Voor Wie? van 6 tot 99 jaar Iedereen 
Voorwaarden 
De aanvrager voor deze premie moet in regel zijn met zijn bijdragen 
bijkomende verzekering 
 
Aanvraagformulier kan aangevraagd worden via de klantendienst: 
klantendienst@vnz235.be / via website www.vnz235.be of bel gratis 
0800 943 61 
website: www.vnz.be 
Hoe verloopt de procedure: 
U kan het aanvraagformulier afhalen in elk plaatselijk kantoor. 
U laat het document volledig invullen door de secretaris van uw club. 
U hoeft enkel een volledig ingevuld aanvraagformulier af te geven aan 
uw kantoor en U ontvangt de tegemoetkoming op uw rekening. 
 
Bedanking van mensen die achter de schermen werken 
 

Wat veel mensen soms niet beseffen dat er nog veel mensen achter de 
schermen actief meewerken en veel inspanningen leveren voor de 
ijsberen. Ik heb zo iemand gevonden en inderdaad het is een ijsbeer 
van de oude garde. Je moet niet denken dat ze niet weet welke 
ijsberen er allemaal actief zijn, dank zij de hulp van de site kent ze 
iedereen en dat heb ik zelf aan de lijve mogen ondervinden. Ik zou 
zeggen aan Magda bedankt voor al de zaken en vooral dank voor de 
vele sponcering voor de wedstrijd Magda en ik hoop dat we nog lang 
op uw diensten mogen beroepen. 
 
Illusteren met foto 
 
Haïno en het blauwe oog 
 
Op een dag komen we ijsberen en wie zien we op de steiger? Haïno 
met een kanjer van een blauw oog. Het verhaal is volgens mij nogal 
duister, maar ik geef het voordeel van de twijfel. Volgens mijn 
persoonlijke mening en ik weet dat sommige die niet vragen en toch 
geef ik ze, heeft Haïno een klap tegen zijn oog gekregen van een 
vriendinnetje of een liefje dat hij gekwest heeft. Sterkte Haïno … 
 
Illustreren met foto 
 
 
Wat na het eindfeest? 
 
Na het doop- en eindfeest op 18 maart trekken we er even tussen uit 
om een nieuw bestuur te vormen zodat julie volgend seizoen nog 
jullie favoriete sport kunnen beoefenen. 
 
Maar op maandag 1 mei worden jullie allemaal verwacht op de 
opening van het zomerseizoen en dat gaat traditie getrouw door aan 
de vijver in de Bijlokestraat 14 – 9200 Dendermonde. 
Aanvang van de feestelijkheden is vermoedelijk 14 uur. 
Wat dient je mee te brengen: 

• Iets om op te zitten, anders is het serieus hard 
• Iets om ui te drinken 
• Iets om mee te eten, tenzij je een oude Belg bent 



• Iets voor te drinken 
• Vlees voor de barbeque 
• Eventueel toebehoren bij het eten of om op te eten 
• Een paraplu, maar vorig jaar serieus nutteloos 
• Zwemgerief anders kan je niet te watergelaten worden 

 
Wat is er aanwezig: 

• Vuur voor uw worst of gelijk wat u wilt eten 
• Gezelligheid van de ijsberen 
• Amusement, vooral als Stein terug het vlot gaat beklimmen en 

er weer door zakt 
 
Zoals vorig jaar zullen er ook weer trainingen in het zwembad van 
Lebbeke gegeven worden. Dit gaat door elke dinsdag en donderdag 
van 19u30 tot 21u00. 
 
Juli en augustus vormen dan weer voor de liefhebbers van doortochten 
in het hele land doortochten die georganiseerd worden door diverse 
clubs. De lijst en de manier om af te spreken zullen verschijnen in 
dybke editie 20 en nu wil ik niet streverig doen. 

En voor wie het ijsberen toch gaat missen (ik kan me niet voorstellen 
dat het iemand niet zou missen) is er de traditionele paasduik aan het 
donkmeer in Uitbergen. Het zal weer een traditionele demonstratie 
worden, met zot genot en veel ongelovige gezichten tot gevolg van 
omstaanders. Het liefst verkleed, maar het is niet noodzakelijk. Toch 
blijft het een plezante gebeurtenis. Wat er dit jaar wel veranderd … de 
pannekoeken gaan niet door bij Annie, maar bij Thierry in Zele. Deze 
brave jongen zal zich voorzien van pannekoeken en de bijpassende 
dranken. Het adres is Ravestraat 44 in Zele. 

Voor de duik: 
Place to be: Donkmeer de steiger aan de bootjesteiger om 14u. 
Ik hoop veel volk te verwachten. 
 

I rest my case 

Voila mijn eerste dybke heb ik volgeschreven en ik heb het zo plezant 
mogelijk willen houden. Ik hoop dat ik daar in geslaagd ben, anders 
mag je altijd enige reactie sturen via fotograaf@dyb.be. 
In dybke 20 zou ik eventueel een overzicht geven over het voorbije 
seizoen. 
Ik hoop ook veel volk te mogen begroeten op de doop en het 
eindfeest. Kwestie van volgende dybkes nog vol te schrijven. 

Ik dank u voor uw waaaaannndacht en tot dybke 20. 


