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30 sept 2006
Na de frisse duik

02 | Voorwoord

Hoi ijsbeerliefhebbers,

Het is weer voorbij die mooie zomer en de eenentwintigste editie is een feit en
tevens ook de start van een nieuw seizoen. Dit seizoen zal er heel wat veranderen
in de club. Zo start ook bij dit seizoen een nieuw bestuur. Inderdaad na vele jaren
aan het roer te hebben gestaan van de Dendermondse ijsberen, hielden Edmond
als voorzitter en Annie als secretaris het voor bekeken. Ze vonden dat het eens tijd
was voor vernieuwing en die hebben ze ook gevonden met als voorzitter Hans
Baeyens en Peter Van Doorsselaer als secretaris. We hopen ook dit seizoen vele
nieuwe leden te ontmoeten en weinig leden te kennen die de ijsberensport vaar-
wel zeggen. Het zal zeker een plezant seizoen worden, althans zo hopen we toch,
met weinig tegenslagen zoals we die in het verleden gekend hebben. Er zijn ook
een paar nieuwigheden gepland voor dit seizoen, maar daar verneem je uiter-
aard ook meer over in dit dybke.

Greetings

Peter

OPENINGS BBQ
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03 | Opening winterseizoen 2006-2007

Waar we allen ongeduldig (misschien niet allen, maar toch vele) opgewacht
hebben zal op dinsdag 26 september 2006 in vervulling gaan. Om 18.45 u.
worden jullie allen verwacht in de inkomhal in het zwembad Olympos Leopold II
laan 18 te Dendermonde. Dan gaan we ons gezamenlijk klaarmaken om de
eerste frisse duik van het jaar te nemen (we zullen dan wel zien wie de ongedul-
dige kandidaten waren We hadden het graag anders gehad, maar door wer-
ken aan het zwembad is dit uitgesloten. Er word namelijk een nieuw dak gelegd
en daarmee is het zwembad een week langer dicht. Donderdag gaan we dan
ook ijsberen om 19.00 u. ). De algemene vergadering zou dan plaats vinden op
zaterdag 30 september 2006.

We hopen dat u talrijk zal aanwezig zijn want na 3 jaar zagen gaat het er eindelijk
van komen, we gaan eens poseren voor een groepsfoto die zal te bewonderen
zijn in de kantine van het zwembad (dit werd reeds afgesproken met de uitbater
en die was akkoord). We hopen dat er veel leden zullen op afkomen zodat de
foto toch goed gevuld is met leden.
De stand-ins zijn namelijk veel te duur voor onze club.
Het programma van die dag gaat er als volgt uitzien:

16.45 u Samenkomst inkomhal Olmpos
17.00 u Poseren voor de eerste deftige groepsfoto in jaren
17.00 u Eerste frisse duik in onze gemiste zwemvijver
17.30 u Algemene vergadering DYB

Zoals traditiegetrouw kunnen de kinderen zwemmen tot 18.00 u in het recreatie-
bad.

BBQ opening winterseizoen.

Nieuw dit seizoen is een openingsBBQ ter ere
van de opening van het nieuwe seizoen. Dit
zou doorgaan in De Ravestraat 44 te Zele bij
Thierry thuis. Het is dezelfde locatie als de
pannenkoeken smullen tijdens de paasduik
van dit jaar. Gelieve eens een mailken te stu-
ren of kenbaar te maken aan één van de bestuursleden, zodat we de interesse
kunnen polsen bij ons leden. Het zou nodeloos werk zijn mocht er niemand in
geïnteresseerd zijn. Dit gaat door op zaterdag 30 september om 20 uur. En wees
nu eerlijk een BBQ gaat er toch steeds in hé. Het principe zou hetzelfde zijn, ieder
brengt zijn eigen vlees mee en de gezelligheid krijg je er gewoon bij.
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04 | Bedanking uittredende bestuursleden

In 1998 deed Edmond De Stercke zijn intrede bij de
Dendermondse IJsberen en werd in 1999 gedoopt als re-
gelmatige ijsbeer. Daarmee volgde hij zijn vrouw Diane
die al vele jaren ijsbeer was. Na de intrede van Edmond
deed de rest van de familie (lees kinderen) ook de intrede
bij de ijsberen. In 90werd Edmond de voorzitter van de
club, die op dat moment in moeilijkheden vertoefde en er
stil gedacht werd om de club op te doeken. Zo ver is het
dankzij Edmond niet gekomen, hij engageerde zich en trok
het aantal leden van de club op en de club groeide jaar-
lijks. Ook van de gekende ijsberenfestivals maakte hij jaar
na jaar een succes. De vele sponsors die Edmond bezocht
konden nog moeilijk bijdragen weigeren aan zo’n sympa-
thieke voorzitter. Maar de laatste jaren en vooral het vorige seizoen begon Edmond
aan zijn pensioen te denken als voorzitter. Nu heeft hij eindelijk de verdiende rust
gekregen en ik hoop dat hij nog lang aan de club zal verbonden blijven als ere-
voorzitter. Edmond bedankt voor al de fijne ijsberenjaren en dat we nog lang
mogen samen zitten op de opening van het zomerseizoen op 1 mei, waar we u
het vuur vakkundig zien aansteken en onderhouden.

In 1986 kwam Annie Bijloos eens kijken hoe het ijsberen in
Dendermonde gebeurde. Ons Annie was algauw ge-
wonnen en besloot lid te worden van de Dendermondse
IJsberen Daar bleef het niet bij in de jaren 90 werd Annie
de secretaresse van de club en leidde alles in goede ba-
nen. Zo werd er tijdig ingeschreven voor de wedstrijden
en zorgde ervoor dat de Denndermondse IJsberen een
begrip werd in Dendermonde en ver daarbuiten. Ook
de traditionele paasduik werd in het begin georganiseerd
door Annie. Daarna ging het na een paar jaar sukkelen
in de plaatselijke horeca aan de donk, richting uitbergen
waar iedereen welkom was op overheerlijke pannen-
koeken en bijhorende consumpties, waar soms algauw

de cognac die gebruikt werd om de pannenkoeken te flamberen, verdween in
een ijsbeer zijn mondje (en nu ga ik zekers geen namen noemen). Zo is ook de
trainster van DYB en na haar pensionering als lerares, kende ze het fenomeen
van zovele mensen, namelijk ze heeft geen tijd meer. Ze werd een fulltime train-
ster in Lebbeke, maar op de ijsberenwedstrijden ontbreekt ze bijna nooit. Annie
bedankt voor die vele mooie jaren en vooral voor het vele werk dat u verricht
hebt voor de Dendermondse IJsberen. Ik hoop dat u ook nog lang lid zult blijven
en dat we u nog op geregelde tijdstippen zullen zien.
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05 | Veranderingen in het bestuur dit seizoen

De nieuwe secretaris wordt Peter Van Doorsselaer. In
2002 na een gesprek met Jan Van Damme (niet de
directeur van het zwembad, maar de broer van Filip),
kreeg ik algauw het gevoel dat ik iets gevonden had
om mijn hoofd koel te houden. Inderdaad ik kwam voor
de allereerste keer op de steiger en mijn verschijning
bleef niet onopgemerkt. Neen zo waren bijvoorbeeld
de Sensen heel stil toen ik de eerste keer in de kleedka-
mers verscheen, waarschijnlijk had mijn lichaamsbouw
er wel iets mee te maken en zo moest ik ook weer ne
resem namen van buiten blokken en van sommige viel
dat niet echt goed mee. Ik had algauw de oplossing
gevonden door namen te veranderen naar Juul, Os-

car en Jef. Deze brave jongens (en ik ga geen namen noemen) luisterden ook
nog naar die namen. Het eerste seizoen heb ik niet veel in het koude water
vertoefd, maar het jaar daarop wel. Toen werd ik ook nog fotograaf van de
Dendermondse IJsberen Na een restyling van de website werden er steeds meer

Vorig jaar kwam de geruchtenstroom op gang en is uiteindelijk volledig uitge-
werkt. Het is een publiek geheim bij de DYB dat de voorzitter Edmond al jaren
een opvolger zocht en er waren geen kandidaten, zelfs niet na het beloven
van allerlei bonussen. Nieuw was dat de secretaresse ook een opvolger zocht,
daar werd al gauw iemand voor gevonden.
Inderdaad het is een feit, in september start niet alleen het seizoen 2006-2007,
maar ook het nieuwe bestuur. U krijgt hier alvast een toelichting:

De nieuwe voorzitter wordt Hans Baeyens en Hans
werd lid in 2004 van DYB door mijn gezaag en ik ken
Hans zo’n beetje, een kleine uitdaging kwam er ook
aan te pas en op een donkere dinsdagavond kwam
hij voor de allereerste keer (van die tittel hebben ze
trouwens nog een plaatje van gemaakt) ijsberen. Hij
zag de sfeer en de toffe gasten en gastinnekes en
werd al snel lid. Wat hij toen niet wist dat hij enkele
jaren later aan top zou komen van de club.
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05|Veranderingen in het bestuur dit seizoen

De nieuwe jeugdverantwoordelijke is soms een heel
brave jongen met verantwoordelijkheids gevoel en te-
vens het jongste bestuurslid uit de geschiedenis van DYB
denk ik toch, mij gelieve niet aan te vallen als het niet
zo is. Haïno Sens (inderdaad de oudste van de beruchte
familie) gaat zich volledig inzetten voor de jeugd en de
jeugd animeren en met zijn droge humor zal dat zekers
geen probleem zijn. Hij werd lid van DYB in 2002 en
haalde zelfs vorig jaar de trofee van regelmatigste ijs-
beer. Aangezien we veel jeugd hebben, is deze func-
tie niet echt overbodig, maar noodzakelijk.

De enige die nog op zijn plaats blijft en zijn functie
behoud is Ronald Cool. Ronald nog voorstellen is
een beetje overbodig, maar wie hem niet kent het
is diene zotte jongen met zijn Hawairokje aan.

Door al de nieuwe functies die ik er op termijn bij gekregen heb, vreesde dat ik
mijn taak als jeugd verantwoordelijke misschien niet meer naar behoren zal kun-
nen uitvoeren. Heb ik met de nieuwe voorzitter een kronkel uitgewerkt, die bij
sommige zal inslaan als een bom.

en meer foto’s genomen. Vorig jaar kreeg ik dan ook nog eens de vraag of ik
niet geïnteresseerd was om het Dyb’ke te schrijven. Ik ging in op het voorstel en
Dyb’ke 19 was het eerste exemplaar dat door mezelf werd samengesteld. Toen
dacht ik wow, wat een blits carrière. Tot vorig jaar Annie me vroeg om secretaris
van de club te worden, door de problemen die er toen waren heb ik niet on-
middellijk ja gezegd, maar uiteindelijk ben ik bezweken door de charmes van
Annie en nu zit ik hier het Dyb’ke als secretaris te schrijven.
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05|Veranderingen in het bestuur dit seizoen

Ik hoor u nu al denken, dat bestuur van DYB is een jong
boeltjen en dat gaan geen vergaderingen worden,
maar braspartijen. Mis.
We waren nu toch het bestuur aan het restylen dach-
ten we meteen ook aan een nieuwe materiaalmeester
en deze meneer zal tevens als oudste bestuurslid over
ons waken en daar ban ik zeker van. Het is geen actief
lid van DYB, maar sinds 2002 (lap daar heb je dat jaar
weer) regelmatig te zien op activiteiten van DYB, wed-
strijden van de ijsberen en dergelijke activiteiten. Het is
René D’Hollander en de laatste jaren mocht je al aan
zijn deur kloppen als je een training of dergelijke nodig
had. René is trouwens ook de papa van Anne en Liesl
(ja dat meisje met haar betoverende glimlach).

Marc Vinck wordt gewoon bestuurslid omwille van
de weinige tijd dat deze ijsbeer nog heeft en Marc
is volop bezig om onze club te larten voortbestaan
door zelf voor het nageslacht te zorgen.
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06|Varia

Nieuwe leden zijn nog steeds welkom

Zoals alle jaren en ook dit seizoen zal het ook niet anders zijn, er zijn nog steeds
nieuwe leden welkom bij onze ijsberenclub. Dus als je vriendjes, vriendinnetjes,
schoonmoeders, schoonvaders, ex-lieven, geburen, kortom als je iemand kent
die graag lid zou worden van DYB, maar het eerst eens wil proberen, geen
nood, dat mag. Uiteraard is het nieuwe lid wel pas verzekerd als hij voldaan
heeft aan zijn lidgeld. Iedereen is welkom in onze. Maak gerust reclame, nodig
enkel vrienden uit en zo kunnen we samen en grote club bouwen waar we nog
beroemder kunnen met worden dan vorig seizoen. Ik stel voor om dit seizoen te
proberen een talkshow te veroveren of te fungeren in een videoclip.
Men zegge het dus voort …

Een baan in het zwembad

Er is waarschijnlijk de mogelijkheid om een baan in het zwembad te reserveren
voor de ijsberen om een beetje de conditie op peil te houden. Dit wordt mo-
menteel ook nagevraagd bij de directeur van het zwembad of dit klopt. Indien
het mogelijk is zal de baan steeds op dinsdagavond beschikbaar zijn voor de
leden. Ik hoop dat er veel gebruik van gemaakt wordt. Let wel op, het is niet de
bedoeling dat we van iedere ijsbeer een wedstrijdzwemmer willen maken, maar
het zou toch tof zijn dat onze conditie steeds verbeterd wordt. Misschien kun-
nen we dan in de toekomst eens deelnemen aan een wedstrijd buitenshuis en
die misschien nog winnen ook. U zal er later ongetwijfeld nog wel iets over ver-
nemen.

Tussenkomst van mutualiteiten in het lidgeld

Ook dit jaar zouden de mutualiteiten willen tussen komen
in het lidgeld bij jongeren die aangesloten zijn bij een sport-
club.
De bewuste formulieren zijn terug te vinden in dit dybke.
U neemt er gewoon het formulier uit van uw ziekenfonds.
Zo vermijden  wij taferelen van vorig jaar dat er sommige
niet achter het formulier geweest zijn of zelfs niet thuis
verteld hebben over de teruggave van het geld. En je
weet al het geen je kan krijgen mag je niet afslagen, juist
de vliegen.
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06|Varia

Mededelingenbord achter de kassa in de “Olympos”

Vorig seizoen werd er al gebruik van gemaakt en ook dit seizoen zullen we er
gebruik van maken, het prikbord of om het in algemeen Nederlands te zeg-
gen, het mededelingenbord. Op dit bord zal de seizoenskalender hangen
van 2006 – 2007 en ook eventueel andere mededelingen.

Sportcarrousel in Dendermonde

Het stad Dendermonde heeft ons gevraagd om mee te werken aan een
sportcarousel. Daarmee opent iedere sportclub van Dendermonde zijn deuren
en kunnen de mensen eens kennis maken met de ijsberensport in ons geval.
We hebben natuurlijk ja gezegd en zijn al volop bezig dit te pogen tot een goed
einde te brengen.
De sportcarousel gaat door op zondag 24 september 2006. We gaan iets ludieks
organiseren zoals de carnavalsduik in Deinze, met warm up en alles wat er bij
hoort.
Graag zou ik ook de hulp willen krijgen van onze leden om tesamen met nieuwe
(misschien toekomstige leden) in onze gekende zwemvijver te willen gaan en
aan de deelnemers demonstreren hoe alles juist in zijn werk gaat.
De drankstanden en bijbehoren zullen we deze maand nog bespreken en er
kan eventueel ook nog een email volgen met de rest van de details. Kandida-
ten die willen mee helpen kunnen altijd een mailtje sturen naar Peter of Hans.

Nieuwe lidkaarten

Dit jaar willen we ook eens de lidkaarten vernieu-
wen. Nu zal er een foto op prijken van het lid. Dus
de layout van de lidkaart zal een beetje veel aan
gepast worden. Dus niet verschieten dat ik van
jullie dan een foto gaat nemen, want ook dit jaar
zal ik instaan voor de foto’s voor de website en ik
heb al heel leuke ideeën voor bewuste fotoshoots.
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06|Varia

Doortochten

Het geen ik allemaal al vernomen hebt van de doortochten van afgelopen
zomer, nou ja officieel zomer dan toch, moet het de moeite waard zijn om er
toch volgend jaar eens een kijkje te gaan nemen. Waarschijnlijk zal ik mij dan
laden met talrijke notaboekjes en een fototoestel met enorm veel memorycards
om zeker geen momenten te missen. We kunnen misschien voor volgend jaar
eens het één en het ander afspreken en zoals Annie al zei … “zo fris als een
konijn op de … euh … plein … euh zal waarschijnlijk water  bedoeld hebben.
Profiaciat aan al de leden die deelgenomen hebben aan de doortochten pro-
ficiat en aan als de leden die niet deelgenomen hebben, ook proficiat. Hmmm
dak klink precies ook bekend in de oren.

Het redden van de drijvende steiger.

Op een stralende avond merkte onze nieuwe materiaalmeester op dat onze
drijvende steiger vermist was, hetgeen trouwens een terechte opmerking was
van René. Er werd afgesproken om deze te redden, vooral omdat hij pas vorig
jaar gerestaureerd werd. Hans en Peter waren ook van de partij en hadden
zich voorbereid op het slechtste scenario, ze hadden namelijk beiden hun zwem-
broek aan voor het geval dat er achter de steiger aan moest gezwommen
worden. Zover is het gelukkig (voor deze beide heren) niet gekomen, iedereen
bleef droog en de drijvende steiger werd goed verankerd aan de vaste steiger
en kan in principe geen eigen leven meer gaan leiden of alleen zonder toe-
stemming opstap gaan. Daarna hebben we René het voorstel gedaan om
materiaalmeester en technieker te worden van DYB en René heeft onmiddellijk
het voorstel aanvaard. Er moet toch nog een volwassene in het bestuur zete-
len hé. Na enkele weken was het weer van dadde … de steiger  was weer
losgekomen, maar nu moesten we er niet ver achter zoeken. Deze keer heb-
ben René en Peter de losse steiger vast gemaakt aan de vaste steiger. Nu maar
hopen dat deze voor altijd op zijn plaats zal blijven.
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Lidgelden voor 2006-2007

Om een club een goede werking te geven, is het noodzakelijk dat er weer in de
geldbeugel getast wordt. Inderdaad een nieuw seizoen wilt zeggen weer het
lidgeld vernieuwen ook.

Tarief 1 Kinderen tot 12 jaar 20 euro
Tarief 2 Jongeren/ Volwassen 25 euro
Tarief 3 Ijsberen met competitievergunning 30 euro

Tarief 3 is noodzakelijk omwille dat de competitievergunningen door het VZF fors
duurder geworden zijn. Dit bedrag gaat bijna intergraal naar het VZF.

Dit bedrag kan gestort worden op rekeningnummer 647-0053921-79 met ver-
melding van “lidgeld” en je naam. Dit kan uiterlijk tot 1 november 2006.

Handen uit de mouwen steken

Ook dit seizoen ( en dat is niet anders als de vorige seizoenen) willen we vragen
voor uw medewerking om extra geld in ons laadje te brengen.
De tombolakaarten en bijhorende poespas hebben we definitief opgeborgen
en behoren tot het verleden.
Dit jaar gaan we zoals vorig jaar truffels verkopen aan de prijs van 6 euro voor
een doos van 500 gr.
De verkoop zal starten rond november en zal duren tot begin februari.
Mag ik vragen aan de leden om hun uiterste best te doen en je hoeft geen
schrik te hebben, we willen van jullie geen leurders maken. Maar onder het
moto vele kleine steentjes maken 1 grote steen en zo hebben we dan financiële
reserve voor als het nodig is. En ondertussen weten de meeste leden dat alles
terugvloeit naar de ledenwerking.

06|Varia
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07|Veranderingen tijdens wedstrijden

Op 27 april van dit jaar zijn alle ijsberen clubs samen gekomen om eens de kop-
pen bij elkaar te steken en om af te spreken in de toekomst eenvormig te wer-
ken.
Er zijn een paar nieuwigheden en hieronder vindt nu de integrale versie en be-
sprekingen uit het verslag. Ik vond dat we u deze veranderingen niet konden
verzwijgen.

Voorbehouden wedstrijden

Er wordt door Annie Bijloos een voorstel gedaan om voorbehouden wedstrijden
te organiseren die voor de officiële ijsberenwedstrijd zullen plaats vinden. Enkel
leden niet-vergunninghouders kunnen hieraan deelnemen.
De bedoeling van deze korte voorbehouden wedstrijden (20 of 25m) zou zijn
om de jeugd op deze manier kennis te laten maken met competitie en zo basis
te leggen om beter te leren zwemmen.
Er wordt gevreesd dat er zich weinig kandidaten zullen aanmelden voor dit
onderdeel, omdat er tegenwoordig al weinig kandidaten zijn voor de reeds in-
gerichte wedstrijden. De voorbehouden wedstrijden zouden niet ten koste val-
len van het demonstratiezwemmen, dit onderdeel zou blijven bestaan op de
ijsberenfestivals. Zo kan iedereen op zijn eigen tempo zwemmen en kennis ma-
ken met het koude water.

Er is voorgesteld voor wedstrijden van 25 m schoolslag of vrije slag. Er wordt wel
gevreesd dat dit het aantal wedstrijden zou verdubbelen. Dit wordt weerlegd,
dit onderdeel zou enkel beperkt worden tot twee bijkomende wedstrijden. De
voorbehouden wedstrijden zullen ook niet meetellen voor het klassement. Er
wordt wel gevreesd dat er commentaar zal komen omdat de ouderen en de
jeugd zullen samen zwemmen in één wedstrijd.

Er wordt voorgesteld om de clubs die dit willen organiseren, dit mogen inrichten
en andere clubs mogen zich onthouden. Iedereen is vrij.

De voorbehouden wedstrijden voor geïnteresseerden zullen starten vanaf het
seizoen 2006-2007 als test case en zal op de volgende vergadering geëvalu-
eerd worden.
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Eenvormigheid bij het opstellen van programma

Sinds jaar en dag wordt steeds hetzelfde programma aangehouden. Na ver-
van de jaren zijn er toch een paar aanpassingen nodig, aangepast aan de
huidige situatie.
Zo wordt de regel -18 en +35 en dergelijke aangepast aan het geboortejaar omdat
het in het verleden wrevel gegeven heeft bij ijsberen die net verjaard waren. Dit
kan ook voorgesteld worden aan Theux om deze regel ook toe te passen. Deze
regel is ook overzichtelijker bij het inschrijven voor de wedstrijd. Vanaf nu wordt
het geboortejaar gehanteerd voor de inschrijvingen.
Eens de wedstrijd gestart is (10.30u) is het niet noodzakelijk om nog uurtijden voor
wedstrijden aan te houden en deze te vermelden op het programma, dit om een
vlottere werking te garanderen.
De plaats bepaling van de pauze wordt ook unaniem gehanteerd.
Het reglement van de wisselbeker mag gewijzigd worden indien iedere deelne-
mende club unaniem akkoord is met deze wijzigingen. Dit zal nagekeken worden
en nagevraagd worden bij de voorzitter van de federatie.

Hogere leeftijden worden toegelaten in jongere leeftijdscategorieën van af ’72
tot ’58, omdat deze geen voordeel kunnen halen uit de verlaging.

07|Veranderingen tijdens wedstrijden
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Dit seizoen zal zoals gewoonlijk het halloweenswimming door gaan op de
gekende locatie aan het zwembad Olympos. Dit alles gaat door op de
magische datum van 31 oktober 2006. Het is inderdaad een dinsdag, maar
halloween vier je volgens velen op de dag zelf.

Wat mag u meebrengen:
- Kostums om u te verkleden
- Een masker om op te zetten

(voor sommige mensen is dit absoluut niet nodig)
- Een goede sfeer

Wat bieden wij
- Een aangename sfeer
- Indien mogelijk (moet nog worden nagevraagd) een achtergrond mu-

ziekje (een orkest bleek te duur)
- Een opwarmpje voor tijdens of na het zwemmen
- Een frisse duik
- Een gratis vereeuwiging op onze website
- Een gratis wedstrijd, om ter gekst bekken trekken

08|Halloweenswimming

Halloween
31 okt 2006
aan de vijver
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09|Wat heb je nodig om te ijsberen?

Ik denk persoonlijk dat ijsberen één van de goedkoopste sporten is, qua uitrus-
ting dat ja maar kunt inbeelden.
Inderdaad je hebt geen dure rackets nodig of dergelijke dure uitrustingen, neen
met een minimum van zwembroek en dergelijke kom je al ver in de ijsberen sport
en het is trouwens een sport dat je op eigen tempo kunt uitoefenen en je houdt
er tevens het hoofd bij koel.

Voor trainingen aan de Olympos in Dendermonde:
- Badjas
- Badslippers
- Badpak of zwembroek
- Eventueel badmuts of zwembril

Voor wedstrijden en demonstraties:
- Het zelfde als voor trainingen aan de Olypos
- Grote zwemzak (om alle spullen in op te bergen)
- Trainingspak
- Sportschoenen (Handig om u op te warmen voor een wedstrijd)
- Minimum twee badpakken of zwembroeken (ingeval als je meer dan één

wedstrijd zwemt)
- Warme kousen (tijdens het wachten op een wadstrijd kunnen sommige

mensen kou beginnen lijden)
- Handschoenen (als je een echte koulijder bent)
- Een grote plastieken zak (om alle natte kledij in op te bergen en handig

om te bedienen als je verkleumde vingers hebt)

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
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Om taferelen te vermijden, zoals er vorig jaar spijtig genoeg gebeurt zijn, zijn er aanpassingen
gebeurt in het clubreglement. Ieder actief lid zal zo’n folder met het reglement ontvangen.
Ik kan het toch niet nalaten om het al in ons clubblaadje ook al te publiceren.
U moet niet denken dat wij ineens een streng regime willen opleggen, nee absoluut niet, als u
alles grondig naleest kan u merken dat er bijna niks veranderd en dat wij als veel van die
reglementen toepassen zonder dat ze op papier gezet werden.

1 Interne reglementen

De interne reglementen worden door het bestuur opgesteld in functie van de statuten en de
noodzaak.
De reglementen worden bij uitreiking van de lidkaart
aan ieder lid ter kennisname en ter handtekening gegeven.
Een aanpassing van de reglementen zal in het clubblad worden gepubliceerd.

2 Wijze van toetreding

Kandidaten voor lidmaatschap kunnen zich tijdens het ijsberenseizoen (half september – half
maart) bij een
bestuurslid aanmelden en een inschrijvingsformulier
invullen en moet het lidgeld worden betaald.
Indien niet is betaald na 6 weken vervalt de kandidatuur.
In de zomerperiode zijn er geen inschrijvingen.

3 Lidgelden

Het lidgeld wordt in september of oktober betaald voor
een gans jaar en kan niet worden teruggevorderd bij
het verlaten van de club.

4 Lidkaarten

De leden moeten hun lidkaart bijhebben en op vraag
van het bestuur of personeel van het zwembad kunnen tonen.

5 Het bestuur

De lijst van de bestuurleden is terug te vinden in het clubblad.

6 Wijze van vergaderen van het bestuur

Het bestuur vergadert minstens één maal per kwartaal voor het welzijn en de dagelijkse werking
van de club.
Van deze vergadering wordt een verslag opgemaakt en op het secretariaat bewaard.
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7 Activiteiten van de club

Activiteiten die door leden worden aangemeld en
goedgekeurd worden tijdens de bestuursvergadering
worden in naam van de club gevoerd.
Niet aangemelde of niet goedgekeurde activiteiten door leden
georganiseerd, worden als privé initiatief beschouwd.

8 Openingsuren

Er wordt samen gekomen om 18.50 h op dinsdag en donderdag en op zaterdag om 16.50 h in
de inkomshal van de Olympos, om ons  te verkleden voor te ijsberen.
Met de vermelding van ijsbeer aan de kassa, mag je na het ijsberen gebruik maken van het
recreatiebad Olympos aan een voordeel tarief.
Trainingsuren van het ijsberen:
Dinsdag- en donderdagavond: 19.00 h
Zaterdag : 17.00 h

9 Zwemmen zonder begeleiding

Het is absoluut verboden alleen in het water te gaan. Buiten  zwemmen is enkel toegelaten
vanaf twee zwemmers.

10 Zwemmen

Er wordt alleen gezwommen in het bijzijn van een verantwoordelijke.

11 Niet naleven van de reglementen

Leden die de reglementen niet naleven worden mondeling op de feiten gewezen, nadien
per aangetekende brief.
Een derde nalatigheid kan leiden tot uitsluiting van het desbetreffende lid.

12 Verantwoordelijkheid bij niet naleven van reglementen

De Dendermondse IJsberen  kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de
reglementen niet worden nageleefd.
Hiermee wordt bedoeld dat noch de club, noch de leden van het bestuur verantwoordelijk
kunnen worden gesteld noch gerechtelijk vervolgd.

13 Verantwoordelijkheid redders

De redders kunnen nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden noch vervolgd worden
wanneer de reglementen niet worden nageleefd.
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14 Zwemmen binnen bepaalde zone

Aan Zwembad Olympos in de zwemvijver:
Omdat de groep groter wordt en om het toezicht te optimaal te kunnen verzekeren, vragen
wij om binnen het 25 meter gedeelte te  zwemmen (dus niet voorbij de tweede steiger).

15 In het water duwen

Het is absoluut verboden om elkaar in het water te duwen.  Het is immers niet de bedoeling
dat iemand een “schrik pakt”.  Ijsberen doe je op eigen tempo en eigen kunnen.

16 Onverantwoordelijk gedrag

Bij onverantwoordelijk  gedrag van een lid van de Dendermondse IJsberen, zal het gebeurde
feit  onderzocht worden door het bestuur en met de betrokken partijen onderhandelen. Bij
bezwarende feiten zal het lid uitgesloten worden uit de club (zonder teruggave van het lidgeld)
en melding maken (indien bezwarende feiten) bij de bevoegde instanties.

17 Dronken zwemmen.

Het is absoluut verboden om in beschonken of dronken toestand te ijsberen.

18 Vervoer naar wedstrijden.

Er wordt best onderling met elkaar afgesproken indien men deelneemt aan carpooling. Vooral
als men voor het af te leggen tracject wilt vergoed worden, dient men voor vertrek klaar en
duidelijk af te spreken en niet achteraf. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voor onderlinge geschillen.
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Externe:
Wedstrijden:

SWEM 29 oktober 2006
RCTN 19 november 2006
BYK 17 december 2006 (Demonstratie Kerstduik)
BYK 14 januari 2007
KZCY 28 januari 2007
DYB 11 februari 2007
CRNH 25 februari 2007

Interne organisatie van Dyb:

Start winterseizoen 26 September 2006
Halloween 31 oktober 2006
Kerstman op bezoek 21 December 2006
Nieuwjaarsreceptie 2 januari 2007
Oostende nieuwjaarsuik 7 Januari 2007
Wedstrijd Dendermonde 11 Februari 2007
Doop van nieuwe ijsberen 31 Maart 2007
Eindfeest 31 Maart 2007
Paasduik 8 April 2007
Start zomerseizoen 1 Mei 2007 in de Bijlokestraat in Dendermonde

Zoals u reeds kan opmerken is de wedstrijd van De Kikkertjes in Ninove (De
Gavers) niet opgenomen in het programma. Dit is te wijten aan het feit dat de
club niet meer bestaat tot onze grote spijt.
Volgend seizoen zou het kunnen gebeuren dat de wedstrijd van SWEM wordt
verschoven naar deze datum (lees zal dan 14 dagen later doorgaan). Het zou
zelfs kunnen dat Aalst de wedstrijd overneemt van Ninove, nu maar hopen hé..
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Wist je dat

… Sophie zomaar terug zwaait als er naar haar geclaxonneerd wordt…

… hopelijk Diane haar belofte houdt (die ze reeds verschillende jaren al gedaan
heeft) om dit seizoen het koude water terug te trotseren…

… Hans dit jaar werk moet maken om papa te worden…

… Filip een volwaardige redder is geworden…

… Dat Sophie dacht dat een vrachtwagen achteruit reed op de E40, waar-
schijnlijk de dag er voor teveel chocomelk gedronken…

… Dat Haïno in de vakantie gewerkt heeft in plaats van geslapen te hebben…

… Dat ik weer ferm mijn oren zal spitsen om de volgende Dyb’kes ook vol te
schrijven…

Slotwoord

Voila  heermee heb ik  voorlopig denk ik toch en ik ben er vrij zeker van maar
toch niet helemaal omdat ik veel ’s nachts leef, dat ik toch wel alles gezegd
heb, hetgeen er te zeggen valt.
Mijn leraar Nederlands zou jaloers zijn als hij zou een zin zou lezen of wel krijg ik
nog eens ferm gezaag. Maarja ik hoop jullie allemaal terug te zien in het  nieuwe
seizoen en wens jullie nog veel ijsberengenot.

Ondertussen dank ik u voor uuuwwwwaaaaandacht.



Er zijn reeds talrijke reacties geweest om de helft van het lidgeld  terug te recu-
peren van het ziekenfonds. Hieronder vind u nog eens alle uitleg van de zie-
kenfondsen 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  aange-
sloten 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 er-
kende 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

Uw voordeel
Een jaarlijkse tegemoetkoming tot 12,50
euro (tot
18,75 euro voor wie recht heeft op ver-
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hoogde
tegemoetkoming) in het lidgeld van
een sportclub.
Voor Wie? van 12 tot 17 jaar
Voorwaarden
Het lidgeld moet minstens over een vol-
ledig jaar
lopen. Terugbetaling van het lidgeld
voor het
seizoen van 1 september 2005 - 31 au-
gustus 2006
kan vanaf september 2005 aange-
vraagd 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 tege-
moetkoming op uw rekening.

Liberale Mutualiteit
ZIEKENFONDSEN
Landsbond

Uw voordeel

Om de sportbeoefening te stimuleren,
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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 ZIE-
KENFONDSEN
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 abonne-
ment heeft bij een fitnesscentrum
Kinderen tot en met 16 jaar :

Eenmalige tegemoetkoming per kalen-
derjaar van 30 euro voor het
lidgeld van een sportvereniging (
combineerbaar met één kamp-
vergoeding )Vanaf 17 jaar :
Eenmalige tegemoetkoming per kalen-
derjaar van 10 euro onder volgende
voorwaarden :- Voor de duur van een
sportseizoen bij een
nationale federatie of door een stede-
lijke 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 tege-
moetkoming op uw rekening.
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