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02 | Voorwoord

Hoi ijsbeerliefhebbers,

Hier zijn we alweer voor de twintigste editie van het dybke. Na de vele positieve
reacties van de vorige editie en niet alleen van de ijsberen, ook van de ouders,
zal ik in deze editie weer het één en het ander naar boven brengen. Laat ons het
zo zeggen de roddelrubriek van de ijsberen, hetgeen eigenlijk moet verborgen
blijven en niet mag geweten zijn. We hebben ondertussen ook nood gedwongen
ons seizoen moeten stop zetten omdat het water temperaturen bereikt die we
eigenlijk niet gewoon zijn en het voor de echte ijsberen veel te warm is. Voor de
strebers is er dan weer het zomerseizoen en de doortochten, maar verder in het
dybke vind je het hele programma. Laten we maar van wal steken …

Greetings

Peter

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





03 | Varia

De laatste uitwedstrijd in Deinze

Op zondag 26 februari 2006 was het de laatste keer
de we de 20 extra punten konden bemachtigen in
Deinze. We hadden zelfs de luxe dat we een keuze
konden maken tussen de wedstrijd van Hoei en Deinze,
maar aangezien dat je pas in Hoei als een serieuze
zwemmer aan de bak komt of in Deinze eventjes de
zot gaan uithangen, was voor ons al snel de keuze ge-
maakt. Het werd Deinze en we mochten ons voor de
gelegenheid verkleden, het geen in Dendermonde
geen onbekend feit meer is. Sommige en ik ga geen
namen noemen, hé Filip kwamen serieus verrassend
uit de hoek. Tijdens de warm up, die heel plezant was,
had Filip nogal problemen met zijn gekozen outfit. Er
ging namelijk iets teveel op en neer. Het fototoestel
kwam in handen van Rika, die ging op haar beurt warmere oorden opzoeken,
het was nogal een strakke wind en de toestand van Rika, alles voor het kleine
ijsbeerken hé. Dus geen foto’s van tijdens de zwempartij. Normaal was voorzien
om vooraf in te schrijven en DYB blonk uit met de meeste na de zwempartij in te
schrijven. Een feit is zeker, Dendermonde had alweer eens de show gestolen.

Naam verkeerd geschreven

Tijdens het vorige dybke is een fout geslopen waar elke redacteur voor vreest
… namelijk er was een naam verkeerd geschreven, waarschijnlijk iets te enthou-
siast geweest tijdens het schrijven en terecht opgemerkt door Joline. Sorry daar-
voor en ik beloof het op mijn communiezieltje dat ik het nooit meer zal doen.

Eerste samenkomst bij het ijsberenseizoen gevierd met een partij bowling.

Op donderdag 13 april was het eindelijk zo ver, de
Dendermondse ijsberen kwamen nog eens samen. Er werd
afgesproken via het forum en de opkomst was talrijk, al mag
ik het zelf zeggen. Het werd een dolle boel die avond en er
werden verschillende partijen gespeeld en in de traditie van
de Dendermondse ijsberen kennende, was het nog luidruch-
tig ook, tot grote ergernis van de mensen die aan het bowlen
waren op de andere banen. Het werd echt een dolle boel
en is zeker voor herhaling vatbaar. Dus hou het forum in de
gaten.
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Een reiger op de steiger.

Op een zaterdag op een stralende namiddag landde ineens een reiger op de
tweede steiger. Haïno schreeuwde voor een fotograaf, maar de fotograaf had
zijn toestel niet bij, tot grote spijt van Haïno, maar de aanwezigen hebben kunnen
kijken naar de fameuze reiger op de steiger. Trouwens iets dat rijmt en trouwens
veel sympathieker is.

Hoe ontmoedigend het is wanneer het ijsberen niet meer mee telt voor het
punten klassement.

Er wordt steeds meer en meer beweerd dat het eigenlijk niet nodig is om een
punten klassement bij te houden voor regelmatige ijsbeer. Maar we hebben nu
ook kunnen ondervinden, van wanneer de ijsberen er lucht van krijgen dat de
fameuze duiken niet meer mee tellen voor het punten klassement, dat de ijsbe-
ren niet meer zo gewillig in het water willen springen of gaan. Zo heb ik aan de
lijve kunnen ondervinden toen ik enkele lampen van wagen wisselde met Annie,
ineens bij alle ijsberen in het water geweest waren. Op een paar seconden tijd.
Dat blijkt bijna onmogelijk als je dan weet dat de ijsberen reeds tien minuten op
de steiger stonden en er nog niemand in geweest was. Buiten de uitzondering
van nummer één. Sorry jongens misschien dat we volgend jaar iets langer kunnen
wachten om het klassement te maken.

Jumpparty op de steiger

Op zaterdag 11 maart was het een heuse jump
party op de steiger. Het lijkt al een eeuwigheid
geleden, maar ik denk dat de omstanders er nog
steeds over spreken. Inderdaad iedere ijsbeer
maakte, met de ondertussen in Dendermonde
gekende jumps, kennis met het ijskoude water.
Sommige ijsberen doken er nog eens in, omdat
de fotograaf (ondertussen iets ouder geworden)
niet klaar stond met zijn fototoestel of was het
gewoon om de ijsberen nog eens te zien jumpen.
De omstanders keken er naar en ergens genoten ze er toch van. De ijsberen
hebben zich echt van hun beste kant laten zien.
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Het mortalcombat gevecht van Xavier met de deur

Op een stralende zaterdagnamiddag na een zalige training aan de steiger, gin-
gen de ijsberen het zwembad van Dendermonde onveilig maken, zoals gewoon-
lijk en tot groot ongenoegen van de redders. Deze keer werd het echt een stoom-
bad en whirlpool gedoe in het zwembad. Inderdaad de ijsberen waren niet in
het zwemwater terug te vinden, tenzij voor afkoeling, maar in de warme accom-
modatie van de Olympos. Het was een perfecte afsluiting van de dag en voor
sommige was het een heugelijke dag. Alles ging goed tot in de kleedkamers …
Xavier was in aanraking gekomen met de deur van het zwembad en met ge-
kend gevolg, alweer een ijsbeer op de spoed. Inder-
daad deze ijsbeer werd met de dienst 100 afgevoerd
met een knie die uit de knot was. Volgens de eerste
vaststellingen en de expressie van het gezicht van Xavier
moet het nogal een pijnlijke ervaring geweest zijn. Toch
is alles nog goed gekomen bij zijn vertrek in het zwem-
bad. De dokter van de spoed zag dat het een ijsbeer
was en nam het zekere voor het onzekere en legde het
been van Xavier in het gips. Zo was deze ijsbeer alweer
gekalmeerd, toch voor een poosje. De nominatie voor het beste gekke bekken
trekken is Xavier een formidabele uitblinker.

Samenkomst met andere ijsberenclubs.

April is een drukke maand geweest voor de ijsberen en dat terwijl het seizoen
stilligt. Op een zonnige donderdagavond werd er een samenkomst gepland met
andere ijsberenclubs om zoveel als mogelijk samen te werken de komende sei-
zoenen en tevens ook eens om van gedachten te wisselen met andere clubs.
Boom, Brugge, Lokeren en uiteraard Dendermonde waren aanwezig. Ik kan al
één tipje van de sluier oplichten, volgend seizoen is het mogelijk in sommige clubs
om een voorbehouden wedstrijd te zwemmen. Dit betekent een wedstrijd waar
je mag aan deelnemen zonder een officiële zwemlicentie te hebben. Dit wordt
speciaal voor de jeugd ingericht om zo eens te proeven van wedstrijden zonder
dat het een verplichting wordt en indien men de smaak te pakken krijgt, kan er
altijd nog een licentie aangevraagd worden bij de federatie. Dus speciaal be-
richt voor alle ijsberen … train al een beetje in de vakantie in het warme water. En
voor de demonstratiezwemmers onderons goed nieuws, de demonstratie-
wedstrijden blijven nog steeds bestaan. Later zal er meer gedetailleerd over ge-
schreven worden in het dybke.





04|Doop van de nieuw ingetreden ijsberen

Traditie getrouw is de laatste zaterdag van het seizoen en dit jaar viel dat op 18
maart 2006, de doop van de nieuwelingen. Ondanks alle reclame en publiciteit
op de site was er toch maar een magere opkomst. De doopmeter Magda en de
doopmeester Jan, wachten tevergeefs op Honoré die als dooppeter en oudste
ijsbeer de honneurs waarneemt. Maar
Honoré had zich een beetje vergist van uur,
hetgeen we deze brave mens niet kwalijk
nemen. Johan was meteen de beste plaats-
vervanger in de buurt. Er waren maar weinig
nieuwelingen aanwezig voor het doop ri-
tueel, namelijk Jade, Charina, Bianca, Lien
(omdat ze nog nooit gedoopt is) en Xavier
(ondanks zijn handicap heeft hij toch water
en bloem over zich gekregen). Voor de toe-

schouwers was het
een waar genoegen. Bloemsmijter van dienst was Haïno
en heeft deze functie volledig ter harte genomen. Ik denk
zelfs dat hij het heel graag deed. Xavier deed zelfs een
belofte dat hij er volgend seizoen nog eens automatisch
gaat inspringen na een gesimuleerde doop, wegens zijn
handicap nu. We hebben hem direct een contract aan-
geboden voor het volgende
seizoen. Opjhelia was ook aan-
wezig in Dendermonde, maar
koos toch voor het binnen wa-
ter en liet onze fameuze zwem-
vijver links liggen. Juist de
broereman heeft het koude wa-
ter getrotseerd na ferme aan-

moedigingen van onze doopmeter Magda. Het was een
enorm aangename en plezante doop. De afwezigen
hadden weer ons ongelijk.
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… Mirko halverwege het seizoen van naam veranderd is, het is nu Wiwi J …

…Diane weer beloofd heeft om volgende seizoen het koude water meer te trot-
seren dan dit seizoen …

…Bianca niet echt opgezet is met haar soap van het leven zoals het is …

…Dat Sophie vond in het zwembad er zijn veel volk vandaag …

… Sophie 1501 maal na elkaar kan zeggen “Oh my God” …

…We eigenlijk niet alle uitspraken van Sophie kunnen publiceren of we moeten er
een andere naam opplakken…

Het forum www.dyb.be/forum

Het duik steeds ieder jaar weer op, buiten het ijsbeerseizoen hebben de leden
onderling weinig contact met elkaar. Het telt natuurlijk niet voor de leden die
op dezelfde school zitten, maar alge-
meen. Hans had een goed idee … hij
dacht laat ik eens een forum maken zo-
dat de ijsberen toch ergens contact heb-
ben met elkaar. En zo geschiedde het
op www.ar2design.be/dyb is een forum
gestart dat het geen naam heeft. Ieder-
een geeft zo’n beetje commentaar op
iedereen en er worden ook afspraken
gemaakt. Zeker eens bezoeken het is de
moeite waart. Natuurlijk blijft onze
www.dyb.be ook nog steeds online. Dit
forum is een extraatje om met elkaar in contact te blijven ook al zien we elkaar
niet.
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Er waren 34 ingeschreven leden en sympathisanten om te
komen mee vieren op het fameuze eindfeest. Weeral eens
hadden de afwezigen ongelijk. Het eten was onovertreffelijk
en in voldoende voorraad aanwezig. Waarschijnlijk had de
traiteur gelezen of ergens in een documentaire gezien dat
ijsberen veel eten voor hun winterslaap of euh … zomer-
slaap. De potjes kwamen weer goed van pas achteraf.
Voor dit jaar was er zelfs voorzien, wie niet kwam mee dine-
ren maar toch graag zijn prijs persoonlijk in ontvangst nam,
toch aanwezig kon zijn. Dan werden er ook nog eens
tombolaloten verkocht aan de geïnteresseerden. De ove-
rige prijzen dienden dan als beloning voor de jeugd die
daarvoor vijf spelletjes hebben moeten spelen. De eerste twee spelletjes bestond
uit een getal te raden tussen 1 en 20. Al gauw werd dit spelletje geklasseerd. Het
tweede spelletje was een ordinaire stoeltjes dans. Telkens viel er een ijsbeer af tot

enkel … jawel de Sensen overschoten met
drie. Mirko, Haïno en Anas speelden voor de
overwinning. Mirko was de eerste die afviel.
Dan ging de titanen strijd tussen Anas en
Haïno en … jawel Haïno heeft de duimen
moeten leggen voor zijn jongere broer. Ik
hoop dat het geen gevecht opgeleverd
heeft ten huize van de Sensen. De laatste
twee spelletjes bestonden uit een voorwerp
te halen dat de presentator van dienst (ikke

dus) opsomde. Op de vraag breng mij Annie Bijloos, ik denk dat Annie het nog
voelt in de armen, maar op mun van tijd stond Annie vooraan in de zaal. En het
toiletpapier dat we achteraf gevonden hebben in het toilet, daar gaan we over
zwijgen. Het laatste spelletje ging het tussen Joline en Sophie. De slot zin was,
breng mij … autosleutels en niet te vergeten de
ouders zaten op gelijke afstand, dus volgens
mijn normen en ik wil nu niet verschijnen voor
de groene tafel (en beelden waren er ook al
niet) is eerlijk gewonnen door Joline. Het is al-
leszins positief onthaald bij de jeugd en volgend
jaar zal er weer zo’n animatie georganiseerd
worden. Misschien een tip voor volgend jaar …
breng uw dansschoenen mee, dan kunnen we
na de lekkere maaltijd eens de benen strekken.
Maar dat ligt nog ver voor ons, maar er zal zeker werk van gemaakt worden.
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Op zaterdag 18 maart werd het klassement van de regelmatige ijsbeer van het
seizoen bekent gemaakt. Sommige waren geen verrassingen meer, maar op
andere vlakken waren er wel verrassingen op te merken. De extra punten getuigt
toch van het regelmatig komen en als je veel wedstrijden meepikt in het seizoen
kom je zeker in de top 10. Zo merken we ook op dat Diane maar één keer het
koude water getrotseerd heeft op een wedstrijd. We merken vooral op dat be-
paalde nieuwe leden toch heel goede resultaten behaald hebben. And the last
point dat de vrouwelijke ijsberen zich een beetje hebben laten verlagen in de
loop van het seizoen.

Hieronder vind je het volledige klassement, het heeft bloed, zweet en tranen ge-
kost … maar het is correct.

Ik was de gelukkige persoon om het klassement bekend te maken. Omdat ik dit
op een ludieke manier wou brengen heb ik over elke ijsbeer iets proberen te
verzinnen. Over sommige ging het al iets vlotter dan over andere (lees leden die
weinig komen, of die ik weinig zie), dus als het stukje tekst dat over u gaat niet zo
lang is als over een andere ijsbeer, dan zou ik zeggen, don’t shoot the pianist.

We zijn aangebroken om het klassement van regelmatige ijsbeer van het seizoen
bekend te maken. Het klassement is tot op de dag van vandaag een zeer goed
bewaard geheim gebleven, alhoewel er serieuze vermoedens zijn wie en wat. Ik
wil juist nog vertellen dat er in het totaal 375 punten te verdienen waren.

1 Haïno Sens 325
2 Peter Van Doorsselaer 268
3 Hans Baeyens 251
4 Ronald Cool183
5 Stefaan Van Acker 181
6 Thierry Smulders 180
7 Annie Bijloos 164
8 Xavier Castermans 161
9 Liesl D’Hollander 156
10 Marijn Van Cauwenberghe 154
11 Erik Duquet 146
12 Joline De Smedt 137
13 Jorijn Anrys 118
14 Filip Van Damme 112
15 Dorien Daelemans 99
16 Annelies Lelie 80
17 Sophie De Smedt 77
18 Aïssa Sens 69

19 Anne D’Hollander 63
20 Jafna De Wilde 60
21 Anas Sens 53
22 Lotte Matthijssens 51
23 Opjhelia De Peet 44
24 Mirko Sens 42
25 Bianca Baeyens 29
26 Lieselot Lelie26
27 Amakua Sarpong 22
28 Arno Aesaert 21
28 Marc Vinck 21
29 Diane Callebaut20
29 Chiara Thaey 20
30 Lien Van Moorter 16
31 Charina Elaut 14
32 Ramesh Van Geeteruyen    12
33 Pieter Malfliet 9
34 Jade Van Nieuwenhove 6
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We gaan van start.

Op nummer 35 staan 5 leden met 0 punten, waarschijnlijk is dit aantal te wijten aan het koude
water.
Honoré De Blieck
Edmond De Stercke
Elke Nuyts
Rika Nuts en de kleine ijsbeer
Pierre Simard
Albert Ringoot

Op plaats 34 staat een nieuweling met 6 punten. Af en toe kwam deze ijsbeerin het koude
water opzoeken, Jade Van Nieuwenhove.

Op 33 staat de eerste mannelijke nieuwe ijsbeer. In het begin van het seizoen haalde hij de
meeste punten en dat voor een totaal van 9 stuks. Pieter Malfliet.

Op 32 staat onze tweede mannelijke nieuwkomer ijsbeer voor dit seizoen. Hij haalde in het
totaal 12 punten en volgens hem is dit te wijten aan zijn werk. Volgens mij is het te wijten aan
het koude water. Ramesh Van Geeteruyen.

Op 31 staat de tweede vrouwelijke nieuwkomer voor dit seizoen. In het totaal haalde ze 14
punten en ik denk dat we ze volgende seizoen gaan terug zien. Charina Elaut.

Op 30 vinden we een ijsbeerin die haar tweede seizoen gestart is dit jaar. Met 16 punten prijkt
ze op 30 Lien Van Moorter.

Op 29 vinden we een gedeelde plaats namelijk een streber, sinds enkele jaren verbonden
aan de Dendermondse ijsberen en hoe kouder het water is hoe liever ze het heeft. Misschien
dat volgend jaar haar broer ook lid wordt van onze club Chiara Thaey.
En nog op deze plaats een dame die de ijsbeersport ingeruild heeft voor een paardenbiefstuk.
We kennen ze allemaal heel goed want het is de dame die toezicht houdt aan de steiger, als
ze geen paard tussen de benen heeft. Het is niemand minder dan Diane Callebaut. En we
hebben weer goede vooruitzichten voor het volgende seizoen, ze gaat weer meer het koude
water trotseren, maar in het verleden heeft ze dat ook gezegd. Samen hebben deze dames
20 punten.

De nummer 28 is ook een gedeelde plaats, namelijk een jonge rocker en in het begin van het
seizoen hebben we Arno meer gezien dan op het einde van het seizoen. Spijtig want deze
ijsbeer had heel wat in zijn marge en met 21 punten Arno Aesaert. Tevens ook met 21 punten,
Marc Vincke die enkel kwam ijsberen tijdens de Halloweennight en de wedstrijd in Wachtebeke
meemaakte trouwens ook in het Halloweenweekend. Waarschijnlijk had dit een bij bedoeling.
Misschien enige commentaar?

Op 27 staat de grappigste noot van de Dendermondse ijsberen. Het is de ijsbeer die ooit aan
fotograaf vroeg of het niet te donker was om een foto te nemen. Wie hem goed kent weet
wel beter, met 22 punten Amakua Sarpong.
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Op 26 staat een ijsbeerin. We zien ze soms weinig aan de steiger en dan duikt ze op in het
zwembad, met 26 punten Lieselot Lelie.

Op 25 staat onze derde nieuwe ijsbeerin van het seizoen. Ze heeft in haar eerste seizoen bij de
Dendermondse ijsberen het dybke gehaald met een soap die kan verkocht worden aan één
of VTM. Met 29 punten, het leven zoals het begint Bianca Baeyens.

Op 24 vinden we een kleine, gewelddadige ijsbeer. Hij wordt soms de schrik van de steiger
genoemd. Zijn familie is goed vertegenwoordigd bij de Dendermondse ijsberen en hij kan
zodanig snel zwemmen, dat niemand hem in het water gezien heeft, een kandidaat voor
volgend jaar wedstrijden te zwemmen. Met 42 punten Mirko Sens.

Op 23 staat onze vierde nieuwe ijsbeerin voor dit seizoen. In het begin kwam ze met een
vriendin het koude trotseren die het al snel voor bekeken zag en onze nieuwe ijsbeerin het
koude water bleef trotseren. Met 44 punten Opjhelia De Peet.

Op 22 staat een ijsbeerin die stilaan een oude rot in het vak dreigt te worden. Ze heeft wel een
enorme schrik van het koude water. Het duurt soms een tijdje eer ze het water trotseert, maar
eens de drempel overwonnen is, is het voor Lotte geen probleem meer. Met 51 punten Lotte
Matthijssens

Op 21 staat een ijsbeer die al snel het koude water inruilt voor een voetbal wedstrijd. Het is een
krak op beide gebieden en ook tevens een snelle zwemmer, want we gaan hem volgend
jaar een contract aanbieden om wedstrijden te zwemmen. Het is ook en zodanig snelle zwem-
mer en zodanig snel dat niemand hem in de vijver zien zwemmen heeft. Met 53 punten Anas
Sens.

Op 20 staat onze beste vrouwelijke nieuwe ijsbeerin. In het begin van dit seizoen zagen we ze
geregeld in het water en op wedstrijden en net voor nieuwjaar bleek ze in rook te zijn opge-
gaan. Met 60 punten als beste vrouwelijke nieuwkomer Jafna De Wilde.

Op 19 staat alweer een oude rot in het vak. In de voorbije jaren stond deze ijsbeerin steeds in
de top vijf. Dit jaar heeft ze het een beetje laten afweten. Met 63 punten Anne D’Hollander.

Op 18 staat onze jongste ijsbeerin. Ze heeft het grootste deel van haar broers verslagen. Ze
heeft ook een klein ongeluk gehad dit seizoen, anders had ze misschien nog meer punten.
Het is een schat van een ijsbeerin en ze staat haar mannetje als je weet dat ze haar broer de
baas kan en dat is denk ik meestal nodig. Met 69 punten Aïssa Sens.

Op 17 vinden we ook één van de zussen uit éénzelfde familie. Ze heeft het een beetje laten
afweten ten opzichte van haar zus. Dit seizoen hebben we haar aanwezigheid een beetje
moeten missen. Misschien volgende seizoen beter, met 77 punten Sophie De Smedt.

Op 16 vinden we een ijsbeerin die we op de steiger steeds moeten overtuigen dat het water
niet koud is, meestal een leugentje om best wil. Ze vertoeft graag op de steiger, want ze kan
daar een hele poos staan en gaat meestal als laatste in de vijver en met 80 punten Annelies
Lelie.
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Op 15 vinden we een ijsbeerin met een wisselvallige stemming, de ene periode is ze regelma-
tig aanwezig, dan kan het weer een hele poos duren eer ze nog eens opduikt. Ze is ongetwij-
feld de meest sexy ijsbeerin van de club, want als ze op de steiger staat zie je veel toeschou-
wers, waarschijnlijk een BV in wording. Met 99 punten Dorien Daelemans

Op 14 staat nog zo’n oude rot in het vak. Sinds vanaf dat het een klein ijsbeerken was is deze
jongen al verbonden aan de club. Als je eens naar de foto’s van vroeger op steiger op de
website kijkt, kan je hem al bewonderen. Het is de enige die nog overblijft van de familie. Nu is
het een volwassen ijsbeer geworden. Het is ook een ijsbeer die tot viermaal toe op de trap
staat om het water te trotseren, en dan er pas uiteindelijk ingaat. Met 112 punten Filip Van
Damme.

Op 13 vinden we een ijsbeer die nu aan zijn tweede seizoen bezig is. Als je hem in het krieken
van, de dag tegenkomt, kan hij nogal rare gezichten trekken, soms angstjagende gezichten.
Maar het is ne brave jongen en ook te bewonderen tijdens opnames van één in Heist. Met 118
punten Jorijn Anrys.

Op 12 vinden we de meest sympathieke ijsbeerin van de club. Ze wordt stilaan de moeder-
kloek van de Dendermondse ijsberen. Ik heb toch eens onder mijn voeten gekregen van haar
omdat haar naam in het dybke verkeerd stond geschreven, maar ik beloof dat ik er in de
toekomst zal op letten dat het niet meer gebeurt. Als je een probleem hebt kan je steeds bij
haar te rade. Toch een regelmatige verschijning van haar op de steiger doet de omstanders
veel deugd, en met 137 punten Joline De Smedt.

Op 11 staat een echt oude rat in het ijsbeervak. Soms durft hij met zijn koersfiets gewoon naar
de steiger rijden, eventjes zwemmen en dan terug verder rijden. Waarschijnlijk een fanaat in
het duatlon. Met 146 punten Erik Duquet.

En nu op naar de fameuze Top 10 en naar de meest gegeerde plaatsen.

Op de tiende plaats staat een ferme slagerszoon die bezig is aan zijn tweede seizoen. Hij staat
gekend voor zijn droge opmerkingen en humor. In het begin van het seizoen zag je hem
regelmatig op wedstrijden en bijna altijd op de steiger. Op het laatste heeft hij een paar ste-
ken laten vallen. Met 154 punten een varken van een ijsbeer Marijn Van Cauwenberghe.

Op de negende plaats staat een ijsbeerin die denk ik het eerste jaar niet in de top drie staat.
Maar onder het motto voor alles is een eerste keer. Met haar betoverende glimlach smelt je
gewoon. Ik denk dat je als vader op deze ijsbeerin niet kunt boos zijn. Ze heeft dit seizoen 156
punten verzameld en het is een ijsbeerin met een serieuze toekomst, want Liesl komt aan op
de steiger en gaat bijna onmiddellijk in het water. Liesl D’Hollander.

Op de achtste plaats staat onze nieuwe mannelijke ijsbeer. Inderdaad ik denk dat het al wei-
nig gebeurt is dat een nieuwe ijsbeer zo hoog in het klassement staat. Hij heeft een paar
wedstrijden mee gedaan en regelmatig driemaal komen ijsberen op de week, en dat levert
veel bonus punten op. Juist met deuren moet hij opletten, die geven niet mee en het is naar
het schijnt enorm slecht voor de knieën. Een beetje gehavend en met maar liefst 161 punten,
Xavier Castermans.
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Op de zevende plaatse vinden we de echte moederkloek van het ijsberen. Sinds dit jaar
wordt ze ook de truffelmadam genoemd van de club. Inderdaad iedereen had prijs dit jaar,
met uitzondering van die bus Chinezen in Brugge. En nog heugelijk nieuws, ze wordt dit jaar
nog eens bomma en ze hoopt stilletjes maar luid genoeg dat iedereen het toch maar hoort
op een kleinzoon. Ze gaat bijna nooit in het water aan de steiger in Dendermonde, maar is
steeds terug te vinden op elke wedstrijd, waar ze dan toch haar best doet. Het enige dat ze
haat is een valse start, dat hebben we kunnen zien in Dendermonde zelf. Met 164 punten
Annie Bijloos.

Op de zesde plaats staat het boegbeeld van de Dendermondse ijsberen. Volgend jaar gaan
we deze ijsbeer inschrijven voor sterren op de dansvloer, want hij heeft dit seizoen laten blijken
dat hij heel goed kan dansen en hij gaat er zo in op dat hij zijn Dendermonde trippel vergat uit
te drinken. Hij moet juist een beetje opletten van piraten, want als die in de buurt zijn, kan het
gebeuren dat ze hem enteren. Maar bij wedstrijden zet hij alles op alles en met 180 punten
Thierry Smulders.
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En met één puntje meer vinden we de vijfde plaats ook een
ijsbeer die bezig is aan het tweede seizoen. Hij is sinds dit jaar
gemotoriseerd, maar aan het model van zijn brommer te zien,
met een klein budget gekocht. Deze ijsbeer gaat ook regelma-
tig op verplaatsing en met 181 punten Stefaan Van Acker.

Op nummer vier vinden we nog zo’n oude rot in het vak. Op
wedstrijden durft hij soms eens aankomen in een andere baan,
maar dat is bijzaak. Hij heeft dit seizoen ook bewezen dat hij meer
in zijn marge heeft dan zwemmen en ijsberen, voor wie het nog
niet weet en er ooit mee gelachen heeft, de systemen van
Ronald hebben gelanceerd en er is inderdaad een kleine ijs-
beer opkomst. En met zijn 183 punten staat hij bovenaan het
klassement te prijken.

Nu zijn we beland in de top vijf
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Dus op de eerste plaats staat een ijsbeer die alles op alles
gezet heeft om dit seizoen op de eerste plaats te staan.
Hij is meer met slaapogen en al slapend vertrokken naar
wedstrijden die meestal doorgingen op zondagochtend.
Hij is bijna altijd aanwezig geweest en heeft maar één
wedstrijd gemist. Hij komt enkel 50 punten te kort om het
volledige maximum te kunnen krijgen. Hij is de oudste van
de Sensen en de meest met de droge humor. Op de eer-
ste plaats in het seizoen 2005 – 2006 met 325 punten, Haïno
Sens.

Op nummer twee staat de grootste ijsbeer en vooral in
omvang bedoeld. Hij schrijft tegenwoordig het dybke en
is nog de fotograaf ook. Het was een heuse strijd met de
eerste plaats, maar hij heeft de duimen moeten leggen.
Peter Van Doorsselaer met 268 punten.

Op nummer drie vinden we één van de lastigste ijsberen
die je maar kan denken. Vooral als je begint over com-
puters, het verschil tussen Mac en PC kan nogal lang
duren. Hij heeft ook van in het water jumpen een dood-
gewone zaak gemaakt. Hij was regelmatig te zien op de
wedstrijden en deze ijsbeer was ook meestal verkleed. Hij
heeft ferm zijn best gedaan voor zijn tweede seizoen en
het is trouwens ook een ijsbeer voor de toekomst. Je kon
hem dan ook regelmatig zien op wedstrijden en vooral
op de steiger. In Heist heeft deze ijsbeer zelfs laten zien
dat hij meer in zijn marge heeft dan alleen maar ijsberen.
Inderdaad daar heeft hij gewaakt over de onze kleinste
ijsbeerin als een trotse papa en eerlijk gezegd het zou
hem nog afgaan ook. Dus dames als je een ideale papa
zoekt hij is Hans Baeyens met maar liefst 251 punten.





08|De Paasduik

Traditie getrouw ging dit jaar ook weer de paasduik door aan het Donkmeer in
Berlare. De opkomst was bevredigend. De verkleedpartij ging door onder de waak-
zame ogen van verontwaardigde voorbijgangers die toeschouwers werden. Ie-

dereen stond vol ongeloof te kijken hoe de
ijsberen het donkwater trotseerden. Peter en
Hans waren in de perfecte outfit verkleed als
paaskonijn. En de jeugd heeft een onherstel-
bare indruk nagelaten bij de toeschouwers,
inderdaad de jeugd was goed vertegen-
woordigd. Ook Ignace van de bewuste uit-
spraak in het dybke was ook van de partij
tijdens de paasduik, toch denk ik dat deze
ijsbeer zijn opwachting zal maken in het
nieuwe ijsberen seizoen. Na het toch koude

water getrotseerd te hebben, ging het richting Ravestraat i n
Zele en niet traditie getrouw richting Annie. Thierry had
voor deze gelegenheid zijn huis ter beschikking ge-
steld aan de ijsberen voor wafels en zoveel meer.
Maar wat vele niet wisten, de paasklokken had-
den gewoon alles gebracht in de nacht, behalve

de pannenkoeken die
werden gebakken door
Hans. Het bier, de paaseieren en
de fles cognac moesten gezocht worden in de tuin
van Thierry en de paasklokken hadden dit jaar geen
moeite gespaard. En alles werd terug gevonden, be-
halve één paasei dat tot op heden nog steeds ver-
mist blijkt te zijn. Tenzij het een ijsbeer opgepeuzeld
heeft zonder het te vermelden. De jeugd was laaiend
enthousiast over het initiatief en blijkt voor herhaling
vatbaar. Bij deze
bedanken we
Thierry en Hans
voor de vele
moeite die ze ge-
daan hebben om

van de paasduik een succes te maken.
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Opening van het zomerseizoen.

Op 1 mei was er dan weer de opening van het zomerseizoen op de traditionele
plaats, de bijlokestraat in Dendermonde. Dit jaar was het weer de serieuze spel-
breker. We konden niet genieten van het stralende
weer van het vorige jaar, nee het was koud en nat,
niet echt het weer om het zomerseizoen te openen.
Na de twijfelachtige gevoelens over het weer, werd
er met beperkte opkomst afgezakt naar de bijloke-
straat. Daar kregen we de garantie hoe en welk weer
het ook is op 1 mei, de opening van het zomerseizoen
toch doorgaat. Nieuw deze keer, er gingen twee ijs-
beren aanwezig zijn die nog nooit hun doop hadden
mee gemaakt, namelijk Aissa en Mirko. Alles werd zo’n beetje georganiseerd om
een spontane doop door te voeren. Er werd onder de aanwezigen voor een
meter en peter gezorgd voor de twee ijsberen. Ronald fungeerde deze keer als
peter en Annie (de moederkloek van de ijsberen) was de uitgelezen meter. Proost
was Peter (ikke dus) dat naar het schijnt toch heel goed mee gevallen is. De
dopelingen hebben het ook voortreffelijk gedaan, echt waar je als club kunt fier

op zijn. Na de officiële afhandelingen, was het de beurt aan
de traditionele zomerduik, dat ondanks het weer heel goed
meegevallen is. Er werden tenten opgesteld om beschut-
ting te zoeken tijdens de regensessies die dag, maar er werd
niet echt gebruik van gemaakt. Nee iedere aanwezige zat
als één grote familie rond het kampvuur dat vakkundig werd
onderhouden door Edmond. Eens wou
Ronald overnemen, maar verder dan
schopleunen kwam het niet. Het hout
van de oude steiger werd gebruikt om
ons warm te houden. Zo hebben we
tweemaal geniet gehad van deze

steiger, jarenlang dienst gedaan als zwemsteiger in
Dendermonde die ongetwijfeld vele verhalen kon vertel-
len van de ijsberen en de laatste maal om ons te warmen
en daarna ons eten mee klaar te maken. Het was echt een
gezellige sfeer en de marinade van het vlees is zelfs terecht
gekomen op sommige ijsberen hun gezicht, wat bij som-

mige een echt grappig gezicht was. Het besluit on-
danks de weinige aanwezigen, was het toch een
geslaagde dag die lang geduurd heeft en de af-
wezigen hadden weer eens ongelijk.
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Zoals u al kon vernemen in dybke 19, ging op 19 mei de kampioenenhuldiging
door van sportclubs in Dendermonde. Ook de Dendermondse ijsberen waren
genomineerd als sportlaureaat recreatieclub. Ondanks de oproep om massaal
aanwezig te zijn, was de opkomst vrij mager. Maar ik geef graag toch een kleine
toelichting van die avond. We waren met drie genomineerd, een badminton-
club en een wandelclub dingen ook nog mee naar deze prachtige trofee van
kunstenaar Paul De Visscher. We moesten de duimen leggen voor een wandel-
club, maar als motto deelnemen is belangrijker dan winnen hebben we toch
een waardebon ontvangen. Sommige demonstraties die avond was voor som-
mige aanwezigen wel een grappig zicht omdat over de disciplines weinig toe-
lichting werd gegeven en echt grappig leken met de kreten van ai en derge-
lijke. De optredens van Moving Baasrode en turnclub GMax Dendermonde vie-
len wel in de smaak van het publiek. Er werden nog individuele trofeeën uitge-
reikt aan volgende ijsberen voor hun prestaties:

Annie Bijloos
1 ste plaats Belgisch kampioenschap – 100 schoolslag
2 de plaats Belgisch kampioenschap – 50 m schoolslag + open water
3 de plaats Belgisch kampioenschap – 50 m + 100 m vrije slag
3 de plaats Vlaams kampioenschap open water

Diane Callebaut
1 ste plaats Vlaams kampioenschap open water
3 de plaats Belgisch kampioenschap open water

Rika Nuyts
1 ste plaats Vlaams kampioenschap open water
3 de plaats Belgisch kampioenschap open water

Albert Ringoot
1 ste plaats Belgisch kampioenschap – 50 m + 100 m rugslag
1 ste plaats Belgisch kampioenschap – 50 m + 100 m vrije slag

Ronald Cool
3 de plaats Belgisch kampioenschap open water

Dus alles bekeken hebben wij het nog niet zo slecht gedaan en nu maar af-
wachten of het publiek massaal gaat afkomen na de toelichting over het ijsbe-
ren die door mij werd gegeven op vraag van de presentator.





Int. Inrichter Datum Uiterste in-datum Telt voor Afstanden
X ZS 25/06/2006 12/06/2006 1000
X GBZ 01/07/2006 22/06/2006 2 1000
X LZV 08/07/2006 01/07/2006 1 5000 / 3000 / 1000
X KZVW 21/07/2006 15/07/2006 1 5000 / 3000 / 1000
X CHAT 12/08/2006 03/08/2006 2 + 4 5000 / 1000
X BZK 13/08/2006 01/08/2006 1 5000
X WZK 15/08/2006 01/08/2006 2 1000 / 2000
X SWEM 19/08/2006 12/08/2006 1 5000 / 3000 / 1500
X GZK 20/08/2006 13/08/2006 1000
X CCM 26/08/2006 04/08/2006 1 + 4 1000
X VWZ 27/08/2006 17/08/2006 1 5000 / 2000 / 1000
X BYK 02/09/2006 22/08/2006 3 1000

X TZV 03/09/2006 25/08/2006 2 1000

1. Belgisch Kampioenschap Lange Afstand    5000 m.

2. Belgisch Kampioenschap Korte Afstand 1000 / 1500 / 2000 m.

3. Vlaamse Openwater Cup

4. Waals Kampioenschap

X Internationale wedstrijd
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Slotwoord

Voilà, dybke 20 is een feit. Ik bedank iedereen voor de prachtige stoten die ook
mocht meebeleven. Nu is het uitkijken naar dybke 21 waar we een vooruitblik
naar het nieuwe seizoen doen en misschien nog over leuke gebeurtenissen van
het afgelopen seizoen gaan terug blikken. We gaan van sommige ijsberen nog
eens foto’s van vroeger en nu ophalen. Dit zal een leuke rubriek worden denk ik
en wie al genomineerd is blijft nog even geheim.

Ondertussen dank ik u voor uuuwwwwaaaaandacht.
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