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H ollo'rjs berenlief he bbers.

Er is ondertussen weer veel gebeurd, moqr één zook stoot vost we hebben de eind-
slreep gehoold, het eind von heÍ l jsberenseizoen 200ó - 2007 is een feit. Het is ook niel
olt i jd gemokkel'r jk geweesi mqor het is sti l  woor het niet wqoit hé en woor heerst er
tegenwoordig nog olleen vrede.
Alle voorbereidingen zullen weer getroffen worden om het nieuwe seizoen 2007-2OOB
onvergeteli jk te moken. omdot dot wij niet echi verlegen ziÍten voor een stunÍ, kri jg
je nog een primeur voor de eerste keer sinds het ontsloon kri ig je e,en dubbel num-
mer 23 & 24 somen in één nummer. Het is voorql le wiiten oon het t i jdsgebrek, moor
doormee is er weer een sÍell ing tegengesproken von uiÍstel komt inderdood geen
qfstel. ,,: :
Voorol veel lees plezier loegewenst en ik ben er zeker of, dqf de lochspieren of en
toe ook eens zullen gebruikt worden. 

..,,..,., .,,,....
.,al' ':. :r. ''

Regords ,rrrr: u.: i:.

Peter



Wedstrijd Boom

Boom is trodiïie getrouw olti jd de lqqtste
uitwedsÍri jd voor ons i jsberenfeslivol en
di t  ioor  ben ik  er  zo 'n beet je noor toe ge-
gqon om te sluderen en te bekijken wot
er ons Íe wochten stond en geloof me
ols je zelf in de orgonisotie von het eve-
nement zit go je wel met ondere ogen
kijken hoe hei er oqn toegoot. En ik weeÍ
n iet  wqt  de leden von Boom wel  von ons
moeien denken, moqr ik denk doi er ioch
niet veel goeds meer bij is.
Een kleine terugblik noor vorig joor, Thierry
zot gewoon te sterven oon tofel dot het
niet schoon wqs, mqqr dqÍ wqs vorig ioor.
Dit joor ... echÍ je gqqt het niet geloven
... moqrThierry kwom er nog slechter voor
don hei joor voordien. De mensen von
Boom kenden Thierry nog von hel joorvoor-
dien en begonnen ol spontoon te lochen
loen ze hem zogen oniveren. Zijn kleine
vriendin wos trouwens ook ol oonwezig.
moor dqqr hod Thierry voorlopig geen
omzien noor, hij log gewoon te slopen
met hei oog op tofel en eigenli jk zouden
we er een filmpje moeten von gemookt
hebben, telkens h[ zijn hoofd eventjes von
de to tte wos het zo met een blik
von, ik von gisleren

kqntine kon ik
ieny z'ljn wed-

hoe dichter zijn

doï het op
qe won-

kwom en
ouÍfit qon

twee wedstrlj-
wos ook inge-

Juist nog

elkoor en Thierry wos nog nieÍ goed uiÍ
het woter of hii moesl er terug in duiken.
De femperotuur viel nog wel mee, moor
twee is toch ergens leveel vqn het goede
... ook voor ïhierry. Toen de presentotor
hem prees voor de geweldige inspon-
ning (wont ze hodden Thierry ook zien or-
riveren) slopte Thierry met zwemmen en
begon nqor de toeschouWeii te'atuoqien
tot grote verwondering vqn Leo Mqes
dqt ook in Boom storter wqs. Tjo von Den-
dermonde zeker ... ollé von die club. Er
werd ochferqf wel horteli jk om gelochen
en don volgde de bewuste demonstro-
tie ... het wqs niet echi wqrm ... loot ons
zeggen zo'n vijf groden en enkele weken
eer ik nog eens het woier getrotseerd hod.
En Stefoon begon het spelletje te spelen
von in Dendermonde ols gij springt spring
ik ook ... geen nood no mezelf von qlles
beloofd te hebben en gemotiveerd te
hebben sprong ik in het woÍer en begon
sponloon snel te zwemmen. Sti loon begin
ik er oon Íe denken om ook wedstri jden
Íe beginnen mee zwemmen, wonÍ hoe
kouder het wqter hoe sneller ik kon zwem-
men. Het werd echt nog een dolle boel
met de monnen von Zolo ... je goor ze
nog geregeld tegenkomen in het dybke.
Oh jo misschien nog nuitige informoÍie
voor sommige, we kregen een eervolle
vermelding voor de wedstrijd en die kre-
gen we met een grote glimlocht op het
gezicht, missie gesloogd dus.

nog
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een klein detoil deze juist ochter



De overlochl von de Mqqs

Jqren hebben w'rj gehoord doi de over-
tocht  vqn de Moqs enkel  wos voor  de
geoefendg. zwemmers. Nu diÍ seizoen
begon het  wel  evenl ies te kr iebelen,
i i id  dus om op prosepect ie le  goon en
te p lootse ons ven de loeslond te goon
verwissen. Misschien om de Moos vol-
ledig over Íe zwemmen moel ie een
goed getroinde zwemmer zijn, wont we
hebben er toferelen zien gebeuren en
mensen op de konl zien lrekken en in de
boot zien kr-uii ièn, qchi geeó,prettig ge-
z icht .  De moed zonk event jes fot  in  de
schoenen en wot  er  don gebeurde tor t
echle elke verbeelding
Terwijl wij oon het wqchlen wqren tot
wonneer we in het  woter  mochten heb-
ben we ongelofeli jk veel moeten horen
dqt we ons volgende keer wormer
moeten oonkleden.  Je kenl  ons we hod-
den enkel ons slippers oon, zwembroek
en iroiningsvesi en Hqns enkel een ï-shirÍ,
zools we gewoonli jk op een wedstri jd ver-
schi jnen.
Het wos ti jd geworden voor de demon-

strolie i i jd voor ons dus, ioen ze stortten
met de nqmen of te roepen kreeg Hons
ineens een oonvql  von joggen over  z ich
geworpen en begon spontoon te goon
joggen longs de Mqqs.  Dqqrmee ik  n iet
zochl qlleen te verdrinken wochÍte ik ioch
eventies en dqn gingen we Íe somen in
hei  woter  onder het  goedkeurende oog
von Veronique, de secretoris von Hoei.
Het wos echi een ongelofel'r jke belevenis
en ols ie von een ijsberen feesl spreekt,
dot is pos een 

'rjsberenfeest. 
De ombi-

qnce druipt echt von deze wedstr' l jd of
en t rouwens echt  voor  herhol ing votboor.
Nog eventjes over de demonstrotie, je
kqn kiezen vonuit een boot springen en
don zwemmen noor de kode of  longs de
kode zwemmen noor een trop die 50
meter  verder  gelegen is  en le  kon je heel
goed lolen drijven, ie hoeft niet echt in-
sponningen le doen t i jdens de demon-
strotie. Eén zook is zeker ik zol volgend
joor  terug deelnemen in Hoei ,  dot  s toot
o ls  vosl .



Doop & Eindfeest

Op 31 moort  wos het  don e indel i jk  weer
zover, het ofsluiten von het seizoen 200ó
- 2007 met de lrqditionele doop von de
nieuwe ijsberen en doorno het fomeuze
eindfeest von DYB.

Loot  ons beginnen b i j  heÍ  begin . . .  oon
de ijsberen wqs gevrqogd om tolri jk oon-
wezig te zljn op de doop en hei eind-
feest. Aon de oproep werd ioch redeli jk
gevolg gegeven.  Meter  Mogdo en Peter
Honoré woren op hun poosbesl  en mel
een gro ie g l imloch von de por t i i .  Ju is t
hebben'We de.trneter op een bepoold
moment rnoelên zoeken ... wonl Mog-
dq wos miss ing in  qc l ion.  De proosl  "een
oude . . .  no jo oud . . .  i jsbeer  Jon Von

Domme" hod zijn priesterkleed nog eens
boven gehoold en de nieuwelingen ver-
zomelden z ich op de i te iger .  Frongois
wos b i jno ie  loot ,  mqq1kwom toch nog
op het  n ipper t je  opdogen.  Don begon
de officiêle doop en iedereen hod hel
noor zijn zin. Mef, de iroiionele schou-
derklop werd de doop von de nieuwelin-
gen voltrokken. Hoiho "weer de bloem-
smi j ler  von d ienst"  s tond te wochten o ls
een gier op zljn prooi. Als de nieuw ge-
doopte l jsbeer uit de vijver kwom kon het
wel gebeuren dot deze ijsbeer von no-
ture wit werd en don bedoelen we uiter-
oqrd n ie i  von de sneeuw, moor von de
bloem. Juis t  de Pie lervond het  een beei ie



overdreven en begon zich l ichiel 'r jk op le
winden.  Moor o l  gouw zol  de ombionce
er terug in. Glenn:kwqm t'r jdens de doop
ook nog opdogen met het  excuus dot
hij een beeije ziekies wos, doormee dql
dezelfde procedure werd toegepost ols
bij Xovier vorig joor, enkel op zijn knieën
zitten en don wot wqter over zijn hoofd
en Horho mookte hei dqn of met wot
bloem. Xovier hod vorig joor beloofd
dot hij er deze doop ging inspringen en
Xovier heeft woord gehouden, olhoe-
wel dot er redeli jk wot overtuiging krocht
voor nodig wos. Ondertussen woren olle
nieuwelingen ie woter geloten en toen
wou de proost er sÍi l letjes von onderglip-
pen zonder eens te proeven von het
woter in onze vijver. Algouw kregen som-

mige dyb'ers dil in de goien en hielden
de proost Íegen en loen belondde hij
uiteindeli jk toch nog in onze vijver zools
de rijkelljke troditie dit voorschrijft.
Meter en peter DYB hodden von ol dit
spektokel Íoch dorst gekregen en gingen
een bezoekje brengen oon de koniine
vqn de Olympos. Er werd weer horteli jk
gelochen . . .  moqr het  beste moest  nog
komen. Het eindfeest hqd een reslv-
l ing ondergoon.  Hei  hele concept  werd
herbekeken en opnieuw uitgestippeld
ti jdens enkele bestuursvergoderingen Íot
het een ferm geheel wqs. Nu wos het uit-
eroord ofwochten hoe de oonwezigen
gingen reogeren op dit nieuw concept.
Ergens wos het wel bong ofwochten en
Hqns hod erveelti jd in gestoken, zou deze
moeite tevergeefs zijn? Inderdood de
nieuwe multi-medio technieken werden

ook

hen
ols hlj ons ziet I reeds



i

ui tvoer ig getesf .  Trouwens ook nog ver
meldenswoordig dof ons jong ijsbeerken
Aisso ferm mee geholpen heef l  om de
zool  k loor  le  zeÍ Íen.  ln  deze iongen i js-
beerín zit nog een grote toekomsl voor
onze club. Het ofgesproken uur werd
niet echt gerespecleerd moor uiteindel-
i jk  kwomen de leden en hun ouders oon
i n  À a  z n n l

De mul l iqediqshow kon beginnen en
werd biizonder geopprecieerd door de
oonwezigen en voor sommige zoken
werd er horlell jk gelochen. De spits werd
ofgestoken mei  hei  e indklossemeni  en
de ludieke teksien, tevens verscheen er
ook een foio vqn het beirokken lid op hei
scherm. Don gingen we over toi het nut-
tigen von de feestmqolti id en toen vielen
olle tonen eventjes sii l  en werd er goed
gesmuld en no het eten kwqm de ofwos
en iedreen hielp mee, de pouze werd
opgevuld met een imitotie vqn Geert
Hoste woor het l ied von Lourq Lynn werd

uiigebeeld en ik mii onsterfeli jk beloche-
l 'r jk gemookt hebt, meÍ vervolgens een
opireden von René en Evo wqor het
l ief klein konljntje werd uitgebeeld en
ols ofsluiter Johqn en Grocy met een
imitolie vqn de vogeltjesdons. Het stoot

in  de onolen vqn de geschiedenis von
DYB gegrifÍ. Doorno ging het gewone
progrommq verder met de owordshow,
wqor niemond gespoord werd en ie-
dereen oonbod kwom voor de één of
ondere oword. He1 werd enorm geop-
precieerd door olle oonwezigen en zol
woorschijnli jk nog vele vervolgen heb-
ben. En ols extroÍje kregen we de bende
von Hoiho met een hqk - demonstrotie
(dot  is  zo 'n dons wqqr je  prec ies noor
het f oilet moel moqr eigeli jk moet je niet,
begrijpen wie begrijpen kon). No ofloop
vqn het eindfeest is iedereen levreden
t e r u g n o o r htJ,itr@!ig.-91-Q,.gllh o n s d an k ik



Eindkf qssement 200 6 -2AO7

I Boeyens Hons 247
2 Vqn Acker Stefoon 197
3 Smulders Thierry lB2
4 Cool Ronold t ó3
5 De Smedl  Jo l ine 163
ó Sens Aibsq ló0
7 Sens Horho 15ó
B Von Doorsseloer Peter 142
9 DuqueÍ Erik l3t
l0 De Smedt Sophie I2t
l l  Verdickt  Glenn 109
12 Von Domme Fi l ip  l0ó
13 De Woele Evo 100
14 Wombeke Mothiqs 94
15 Merckx Dione 9 l
1ó De Tremerie Cloire 90
17 D'Hol londer L ies l  89
18 Von Couwenberghe Mor'ljn 80
19 Vqn Der Linde Pieter 73
20 Schelfoul Didier-.:l:r 55
2l Boeyens Bionco 53
22 Thoey Chioro 52

?3 Von MoorÍer Lien 52
24 Costermons Xqvier 5l
25 Frongois Von Den Broeck 35

Elout
B'rjloos
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De fekslen bij het eindklqssemenl

28
Op de 2Be ploots stqon iwee ex bestu-
ursleden met hetzelfde punten ooniql en
ievens op dezelfde mqnier verkregen,
nomelijk met noor één wedstri jd te goon.
Het is de ex-secretqris von DYB Annie
B'rjloos en de ex-mqterioolmeester Morc
Vinck mel 20 punten.

27
Op de 27e ploots stoqt een jonge dome
woor we redeli jk wot hoop hodden op
gevestigd in het begin vqn het seizoen,
moor holverwege het seizoen leek ze in-
eens spoorloos. Hoor vriendinnen, qllé
denk ik toch, kwomen wel nog ijsberen
moor Chorino bleef spoorloos tot bijno op
het einde von het seizoen dook ze ineens
'lerug op de steiger met hoor chqrmqnte
glimloch en bonge blik noor het wqler,
Chorinq Elqul met 22 punten.

26
Op de 2óe ploots stoot een dome, ik zol
moor dorrlg zeggen, onders goot ze mis-

e heeft over
vezqmeld

schouwers en leden moeten er toch nog
oon wennen. lk hoop ols ze ooit geÍrouwd

zal zt1n, ze hqqr echtgenoot een beetje
goot sporen wont onders kri jg ze ols
cqdeou een obonnement op het zieken-
huis. De lronlody von DYB met 30 punten
Lieselof lelie.

25
Op de 25e ploots stoot frouwens de
eersÍe nieuwkomer von dit seizoen. H'rj is
donkzij Rieken lid geworden von de Den-
dermondse lJsberen tot grooÍ joli j t von de
oudere leden von" de qlub, wonl ze be-
gonnen zich síloon onr&€nnig te'voelen
met o l  dot  jonge geweld in  de c lub,  moor
kom we wijken of. Deze notuurliefhebber
sprokkelde 35 punten bij elkoor. Hel kon
gebeuren dot je hem soms niet ziet, moor
ols hij komt troinen ols hij weer in Hqmme
vertoeft, goot hij qls eerste in het woter,
dot stqqt goronÍ. Hlj wos er trouwens ook
bij t i jdens de i jsberenduik von de sleuÍel
en heeft dii heel voortreffeli jk gedoon. De
notuurgids von de Dendermondse lJsber-
en Frongois Vqn Den Broeck.

24
Op de 24e ploots sÍool een jongemon die
nogol of te reken hod met pech op het
einde von het vorig seizoen. Hij hod het
in zijn hoofd gehoqld om Tubio te spelen
legen een deur von de kleedkomer in de
Olympos. Dit is hem nieÍ zo goed bevol-
len. nee echl niet de deur gof geen krimp,
moor zijn knie dqorin tegen wos toch zo'n
90o gedrooid. Met 5l punten heeft hij
zonder kleerscheuren heÍ eind von het
seizoen gehoold, Xqvier Cqslermqns.

schien noo eens ruzie zoeken. Hoor zus



22
Op de 22e ploots is gedeeld door twee
lieftollig meisjes, nou jo lieftollig ... zijn ze
toch geweesÍ. Tegenwoordig krijgen deze
jonge domes tuchtropporten en dergeli j-
ke ... dus kon je ze nieÍ meerzo l ief vinden,
trouwens eentje heeft hoor bobyt'rjd be-
lqngen nog niet ofgezworen, nee ... hel
begint sÍi loon op Íe vollen ols ze op de
steiger sioot kri jgi ze meestql een oonvol
von opkomend woter en don zegl ze zo
schoÍtig, ik moet pipi doen. Hel is missch-
ien doorom doi het woterpeilzodonig snel
gestegen is dit seizoen, en vqn de ondere
jonge dome zullen ze ïhuis nog roor opkij-
ken ols ze ooit ze trouwen, het enigste doi
dit meisje foscíneert zijn clochords, ze sloot
er steeds op te roepen en op bepoolde
momenïen sÍoot ze echt op clochords te
smeken en ze stoot sÍeeds hoqr monneije,
qlhoewel hoor hondjes nogol noor de los-
sen koni zijn. Deze twee vriendinnen stqqn
op een gedeelde plools mei 52 punten
lien Von Moorfer en Chiorq Thoey.

21
Op l9 vinden we een kotje dot niet zonder
hqndschoenen oon te pokken is. Don zie

een hele poos
teken von leven

setzoen wet een 5e-

qu5

nee

geKregen,
Dii seizoen

Bionco

20
,..,.1...:!

Op de 20e ploois stoot de tweede piguw-
komer von dit seizoen. De belovende
woorden ti jdens de openingsvergodering
dqcht ik dot er op het eind von dit seizoen
veel wedstrijdzwemmers gingen geboren
worden in onze club, mqor dqÍ is helemoql
niet doorgegoon. Er wos ook een kleine
romonce geslort dit seizoen, mqqr dit is
ondertussen ferm bekoeld, woorschlirilijk
zil heÍ koude wqler doorvoor ieÍs tusien;
wont ie weel wol hel resuliqol is bij koud
woïer en monnen hé. Deze jongen ziÍ ook
liever in de horeco don in het koude wo-
ter, toch wisi deze ijsbeer 55 punten te
vezomelen. rechÍstreeks uii SinÍ-Nikloos.
Didier SchelÍoul.

l 9
Op de i9e ploots sÍqot onze derde nieu-
wkomer vsn dit seizoen. Als je hem voor
de eerste keer onÍmoet zou je denken dot
hij rechtstreeks vqn de cotwolk in poriis
komt, moor niks is minder woor, hij is rechi-
sireeks ge'rinporteerd uit Moezeke. H'rj is
wel tevens onze modebewusie iisbeer en
woor hij reeds opbezoek geweest is. lqoi
hij een diepe indruk no. H'rj heeft dit joor
iets gepresieerd wot nog nooit eerder
een ijsbeer gelukÍ wos, hij is zijn eerste sei-
zoen solo tijdens het ijsberen op televisie
gekomen, ondere i jsberen ook moor die
hebben enkele joren moeten wochten
en de kers op de toort, h'rj is er ingesloogd
om ïwee wedskijden von het eind von
de wedstríjd, nog twee progrommo's te
verkopen oon bezoekers. Hij wordt het
volgend seizoen ongetwijfeld onze pR
mon vqn de Dendermondse ljsberen, met
73 punten Pieier Vqnder linden.



l 8
Op de l8e ploots vinden we een pretl ig
qestoorde i isbeer en tevens een tubio-
fqn von formoot en dof lot grote ergenis
von z'rjn voder, die heeft zijn loptop (trou-
wens de enige compuler die nog tubio
vrij wos) ook zien bezet worden door deze
ijsbeer. Het is ook een ijsbeer dot je soms
olle weken zieï en don een hele poos niet
meer, ik denk dot dil le moken heeff meÍ
hei feit dqt hlj no zijn schooluren groog
ofwosl. Hijmoet ook opletten met rondvlie-
gende borden, die kunnen nogol l i l lekens
veroozoken op ziin rug. MeÍ B0 punten
Morijn "Iubio" Vqn Couwenberghe.

t7
Op l7 vinden we een lid met ongetwijfeld
de liefste glimloch vqn de hele l isberen-
wereld. Als je deze meid ziei is ze steeds
qqn het glimlochàn en met succes, ieder-
een smeli voorhoorchqrme, beholve hqqr
voder, olhoewel ik denk dot deze veel toe-
geeft en voorol niet te vergeten, dit ioor
ireed ze toe tot de wereld von de iong
volwossenen met hoor plechtige commu-
nie. MeÍ 89 punten, l- iesl D'Hollonder.

l 6
Ons qnder nieuw lid op de l4e ploots is ei-
genli jk nieuw dit seizoen, moor is ol in 1990
gedoopt geweesÍ ols'tjsbeer, eigenlijk is dit
geen nieuw lid, eerder een onder l id. Toch
z'rjn we blli met hoor terugkeer noor de
club met 90 punten Clqire De Tremerie.

l 5
Op I 3 hebben we nog zo'n onder l id, voor
sommige jeugdige i jsberen een nieuw lid,
moor eigenli jk een onder l id. Deze dome
werd reeds gedoopt in 1981, dus een
ge-rouiineerde ijsbeerin en no enkele
joren verdwenen te zijn uii de club, be-
gon ze loch heimwee ie kri jgen noor heÍ
leuke frisse woter, met 9l punten. Dione
Merckx

14
Op de 14e ploots stoot onze vierde nieuw-
komer. Deze jongemon zijn komst is niet
onopgemerkt gebeurd, nee helemqql
niet. H'ri heefl zichzelf in de onolen von de
geschiedenis von'rjsberen geschreven. Hij
heeft nomelijk een oporte iumpsÍyle on-
twikkeld dot niemqnd kon nobootsen. De
Copy cloners l 'r jken er wel op, mqor hele-
mqql hetzelfde is het loch niet. Als h'l i  een
beeÍje ziekjes is zien we hem builen niet in
de v'rjver, moqr het is één von de serieu-
zere types vqn de club.Met 94 punten de
Swombo von DYB Mqlhiqs Wombeke.



l 3
Op de l3e plools hebben we onze vijfde
nieuwkomer voor dii seizoen en ievens
de hoogsÍe vrouwelijke nieuwkomer von
dil seizoen. Don kqn ik u er wel bij ver-
iellen dot we moor één enkele vrouwe-
li jke nieuwkomer hebben dit seizoen. Ze
kwqm ocin gedworreld met de octie von
de.gele sportkoort. En hoor komst bij de
club is zeker niet onopgemerkt gebeurd.
iedereen wist het en ze hqd meteen hqor
zinnen gezet op het i jsberen, woni deze
dqme is er niet gelukkig mee dot het sei-
zoen stopi vondoog. Misschien doÍ ze in
de toekomst nog zoken zol veronderen.
Mei 100 punien de hoogsie vrouwelijke
nieuwkomer Evq De Woele.

12
Op de l2e ploots stooi iemqnd die dit ioor
promotie gemookt heeft. Hii heeft vorig
seizoen heel hord gestudeerd en heeft ziin
diplomo gehoold von redder. En meteen
mookte hlj promotie in de club en werd
redder von de Dendermondse ljsberen.
En hij doet zijn took enorm noqr behoren,
één klein detoil, er heeft nog niemond wil-
len verdrínken, mqor ols er Íoch zo ene is,
hebben we toch onze redder. Hii heeft
Íouwens nog ombitie om het te schoppen
ols fotomodel ook, misschien dot we in de
toekomst een boywoich kunnen mqken
qcrn onze vijver met ols hoofdrolspeler de
Filip. Hij begint trouwens ook ferme kwo-
liteiten te krijgen ols bemiddeloor, met l0ó
punten Fil ip Von Domme.

l l
Op de I le ploots vinden we onze hoogste
monnell jke nieuwkomer, dit is wel een soe-
ciool gevol. H'l j  heeft het ooit eens gepres-
teerd om Íe komen ijsberen om vijf voor
zes, iets te loot dus. Uit goeie bron hebben
we vernomen dqt deze ijsbeer pos thuis
vertreki ols hij reeds ter plootse moeÍ ziin.
Hij sinds kort gemotoriseerd, moor doÍ wos
niet noor de zin von de poli i ie en hield
hem pÍompt Íegen. Hei duurt ook olt 'r jd
een poos eer hij in het woter springt, moor
het is een preti ig gesÍoord gevol.
Met 109 punien Glenn Verdickl.

Nu duiken we
binnen in de Top 10.

l0
Op de lOde ploots vinden we Oh my God
zegi doi hei niet woor is, heÍ meisje dot
het zinnetje blijft herholen tot iedereen op
de steiger het hqqr no roqpt en ols ze be-
loofl om het nieÍ meer te-zeggen, komt
er loch no een poos hei bewusie zinnetje
oh my God eruit, en don z'rjn rye weêr ver-
trokken. Toch vind ik een zook niet eerli ik,
dot meisje heeÍ1 veel ie veelïrèor vooréèn
persoon. Met l2l punÍ Sophie De Smedl.

.



I
Ondertussen zlin we op de 9ste ploots ge-
komen, het is ondertussen ql een bompq
'rjsbeer geworden, een geroutineerde,
mqqr ols hel weer een beetje te goed is
wordi het woter ol gouw ingeruild voor
een koersfiets. En dit seizoen heeft hel ook
niet echt gevroren, het geen we ols i js-
beer toch een beelje siiekem op gehoopt
hqdden. Als er teveel jeugd oonwezig is
probeert h'tj toch ergens olles in goede
bqnen te leiden, moqr soms voelt hij zich
een beetje verstoten door de jeugd en
denkt hij dot de jeugd de ouderen buiten
wilt. hetgeen niet echl het gevol is. Met
137 punten prïkt hij op 9, Erik Ducquef.

I
Op 8 stoot de creme von de i jsberen, sinds
dit seizoen is hij ook de secretoris vqn de
club en heeft hij soms niei veel t i jd meer
om nog echt te relqxen in de vijver. Moor
ik beloof dot het volgend seizoen beter
zol z'rjn en Íerug regelmoÍig zol zwemmen

,,: ' , in de vijver en het kqn notuurli jk gebeuren
dot ik eens sporodisch zol onÍbreken,
mqor dit zol weinig gebeuren, 142 punten
heb ik somengesprokeld.

7
Op 7 stoot onze speocher von de club. Hlj
hod nochtons beloofd om dit seizoen het
moximum von de punten te holen, moor
heeft op het einde zo'n beetje ofgehooki.
De reden wil hii niet zeggen, moor dol is
voor hem hé ... hij is trouwens dii jocr ook
de nieuwe jeugdveroniwoordelijke von
de club en heeft doi bijzonder voor tref-
feli jk gedoon. Deze jongen is ook de toe-
komst von de club en hoop doi hli nog
long lid zol bli jven von de Dendermondse
lJsberen, lrouwens, ieis dot hij ook nog
moqr recenÍ weet, h'ri heeft nomeliik een
contrqct getekend voor 50 ioor in hel
bestuur Íe zetelen. Met l5ó punÍen stool
Hqiho Sens net niet in de lop vijf.

::
6
Op ó stoot ons jongste l jsbeerin en blino de
jongsie telg von de Sensen ze heeft zich
ook regelmoiig loten zien op de steiger
en is zelf mee geweest noor wedstri iden.
lk heb me zelf loten wljsmoken dqt ze hoor
broer Mirko een blouw oog geslogen
heeft, heÍgeen ik m|j moeil'rjk kqn voorstel-
len moor we hebben ollemool ol kunnen
zien dot ze geen koije is om zonder hond-
schoenen oqn te pokken.
Mel I ó0 ounten stoqt Ai'sso Sens



En dqn zijn we nu qqngekomen qqn de fer begeerde rop 5...

Op de gedeelde 4de ploots slooi denk ik één von de ver-
sÍondigste of loch serieusÍe leden vqn onze club. Hoor verschi_
ining goot ook meestol niel onopgemerkt voorbij. Ze lool zich
soms ook snel beet nemen door iemond von het tubio leoer
en ik go deze keer geen nomen noemen. Met ló3 ouoi"n
stoot Joline De Smedl.

..,,.lltlr' 
t lr,

De tweede ijsbeer op de 4de ploots sfoot een kersverse pooo
dqt sinds kort heel gelukkig is. We goon het volgend seiroen
een pronostiek inrichien hoelong het zql duren eer hij zijn
dochter zol te wqter loten, inderdood wont ik denk OqÍ htát
ol ergens begint te kriebelen. Vorig seizoen kwom hij ín een
ondere boon oon ti jdens een wedstri jd moor dit seizoen sloot
heÍ met Ronold echt de kroon, hij gof zelfs forfoil tijdens ons
eigen ijsberenfestivol wegens de reden dot hii teveel werk hod
in het secretoriool, moor zijn vrouwtje wos ooli werkzoqm in het
secretqrioot, dus ols er nog een ijsbeertje bflkomt, welen wot
Ronold juist gedoon.heeft in het secretoriqot. Met I ó3 stoot hii
op de gedeelde vierde ploois Ronold Cool.

t
3de ts stoot de mon vqn het l icht, de mqn in de

in de spotlighis ... jo jo in Boom is hij trouwens
hij zit er olle joren te sterven oqn tqfel

is en je weel wot ze don denken hé ... in
olom gekend vonwege het veelvuldig nut-
nondse Trippel. Íot groot ongenoegen von

Tijdens de wedstrijd heeft deze mon er irou-

d e t
tige
del
wqrs W)r gezorgd dot de steiger er echÍ neÍjes bijlog en
over de wedsÍrijden die hij mee zwemt kunnen we zeggen,
meedoen is belongrijker don winnen. Met lg2 punten fÉÍerry'Rieken'Smulders.



Op de tweede ploots vinden we iemond von ver buiten onze
contreiei!.. mqor is onlqngs door de polit ie tegen gehouden
met zijn opgefokte brory1ryrer, die trouwens met een veel te
klein budget gekocht is. ':Weei je dot het beveil igingsslot bijno
even groot,is don de,brommer zelf. Hij heeft door de poli i ie viif
processen tegen ge('egen, dus zql deze iongen welen wot
hii deze zomer zql hoeten doen en don moor hoopen dot hij
niet voor Peter D'Hondt hier moet verschijnen. Op de tweede
ploots,@ei I97 punten,,,,!.!qfoon Von Acker.

En dqn zjin we loegekomen qqn de mqsler plqqts vqn hel
klqssemenl, inderdqqd het goud ...

Hij is sinds dit seizoen de groien bqqs vqn
ijsberen, h'rj is het meeste oonwezig geweesï
en dot verwochten we notuurli ik von de
wijls zijn truitje met de "S" von Supervoozitier.
eerste voozitter ollerti jden sinds het besloon von de De
mondse iisberen dot ooit de
hel klqssemenl von regelmotigsl
het één en heÍ qnder gereoliseerd,
styling von onze website. Een websirc*met veel
met een werkterm te zeggen, veel hits per do6[,...
wijken of en met 247 pvnlen op één,

v v



Poqsduik

Onderiussen zljn we Íoegekomen oon ons
ioorlijkse troditie- om mei Posen een duik
in de donk ie orgoniseren. Dit joor ging
de poosduik doorgoon het weekend no
posen omwille nq de poosduik de pon-
nenkoeken le kunnen smullen bii ïhierry.

op de offiche zouden stoon. Je kent de
ijsberen hé, ze doen qlles voor publiciteit
en zo orriveerden we om l5 uur om de
troditionele duik te nemen. Zelfs de pers
wos oonwezig om een ortikel te loten
verschijnen in hun kront en in tol von on-
dere krqnten sionden we bij de ogendo
wqi er ollemoql te doen wos ti jdens het
poosweekend. Genoeg publiciteít ge-
mookt dus en er werd een mqil rondges-
tuurd noqr de ondere clubs om ook deel
ïe nemen oon de poosduik. Boom, SWEM
en Zolq woren oonwezig en wie von
Zolo denk je, yes den Tom de promoboy
von in Huy. Indien het enkele groden
wormerwos, kon deze octiviteiÍ doorgoon
ols zomerduik. Alle oonwezigen werden Íe
woter geloÍen onder de goedkeurende

ogen von de meter en de peter vqn DYB.
De deelnemers leefden zich echt uii in hei
woter en dot iot de grote verwondering
von omstoonders. Moor l iefsl 40 minuten
hebben de zwemmers in het woter ver-
toeft. Ze woren echl oon het genielen en
iedereen kon genieten von een fqmilie
wotergevecht tussen Tom en Vincent, Zolq
vs Swem. We hodden we geen vrees onze
redder wos ook oonwezig met nome Fil ip
Von Domme. Het werd echt een zomers-
feest en we moesten qonhoren hoe ijsber-
en een werelderfgoed zullen worden. Eén
ding stoot vost, ze doen woï ze wil len met
hel erfgoed, mqor !k gq me niet in een
glozenkost zetien in een tentoonsÍell ing-

sruimte. Het wos echt leuk en de qfwezi-
gen hodden weer eens ongel'r jk zools
gewoonli jk. Doorno hebben we nog de
heil ige wil len uithongen wqnt meter DYB
trqkteerde in de Kqlvoor Kolvor en door
werd nog menigte. . .  euh . . .  consumpt ies
gedronken. Het wos trouwens met mqqr
een wrong gevoel, net no één week no
ons eindfeest en toch moeten beseffen
dqt we volgende keer pos elkqor zullen
terug zien in september.



Ponnenkoeken smullen

De week no de ooosduik wqs het de
beurt om de trodii ionele ponnenkoeken
noor binnen te werken en volgens een
formule dot Hons vorig joor gelonceerd
heeft en die heel veel b't jvol kenden en
een geweldig succes wos bij de leden.
lou er dit joor de bevestiging komen of
ging het f loppen. Niks wos minder woor,
er woren misschien minder oonwezigen,
moor het wos olezonter en voorol voor

de jeugd. HeÍ weer wos zoqls ti jdens de
poosduik en sommige heefthoofden gin-
gen ol gouw over ioi het spelen von wo-
terspelletjes. Tjo ljsberen hé, wqt doe je er-
oqn. En de woterspelleties zijn onschuldig
begonnen met een simpel glos woter en ol
gouw werd het een emmer vol met wqter
en don twee emmers. Aissq hod het wel
goed gevonden, die scheple met hqqr
glos uit een emmer woter die hoor pos-
seerde, zo moest Al'sso niet le ver lopen.
Toen iedereen goed nqt wos, werden
de ponnenkoeken noqr binnen gewerkl.
Toen de temperoturen een beetje ge-
zokt wqren konden de pooseieren verstop
worden. Door het wqrme weer wos heÍ

niet mogeli. jk om de pooseieren von in de
nomiddog te versioppen. Juist één klein
detoil, de jeugd mocht niet weten woor
de eieren verstopt woren en moeslen bin-
nen gehouden worden. Het wos weer
een feit dqt niet gemokkeli jk wos, voorol
omdot het weer nog prochtig wos, mqqr
bij een poor beloften en de gosten te lot-
en wochten. kwom er toch serieus schol
in de zqqk. Het werd weer een dolle boel
en olweer ziin er enkele eieren niet ge-
vonden. We zullen toch moeten oplelten
ols we in de toekomst meer eieren vinden
don dot er verstopt z'rjn, don kon het z'ljn
dot sommige ol enkele joren oud z'l in. Wot
heÍ plezonte oon deze formule is, jong en
oud zoeken mee noor de pqqseieren en
iedereen omuseert hem enorm, is het niet
woqr Johon. Dit moet ik ook nog even
kwijt dot Johon met de fiets noor Zele
gekomen wos om de Kioto norm zeker
te kunnen hqlen. De ofwezigen hodden
weer eens onoelt'ik.



Persprijs voor Honoré De Blieck
Er is iels groots gebeurd in het leven von
de oudsie i jsbeer en peter von DYB. Hij
hoolde een nominotie voor de perspr'rjs in
Dendermonde. Honoré wos er toch een
beetje von oongedoon en kon het Íoch
niei goed geloven. No de verschil lende
bevesligingen, begon het sti lqon door
te dringen en wqs Honoré de gelukkig-
sfe mens in Dendermonde. Voor de jeug-

dige leden die Honoré niet echÍ goed
kennen, goqn we even een kleine schets
geven von zijn corière bij DYB. Honoré
is in 1973 gedoopÍ ols volwqordig i jsbeer
en is sindsdien lid vqn onze club. Hij heeft
ook nog gezeÍeld in het bestuur qls moie-
rioolmeester, een took die hlj volledig ter
horte nom. Hlj bedient ook olle joren t'rjdens
het 

'ljsberenfestivql 
de rodiowogen en

durft ook ol eens de micro ter hond nemen
en een poor moppen verkopen voor de
oonwezigen. Onze kerstmon wordÍ ook
door Honoré vertolk en voorol hij is de
dooppeter von olle nieuwe ijsberen in
onze club. Dus iedereen zol hel erwel mel
eens zljn dot Honoré zeker en vost deze
pr[s verdiende hé. Het wos een prochlige
ontvongst op het stodhuis vqn Dender-
monde en er wos bijzonder veel volk ofge-

komen om geluige le z'rjn hoe Honoré zijn
priis in onlvongst nom. Er kwom iemqnd
spreken die Honoré kende en don mocht
hij zi jn pri js in ontvongsÍ nemen en og een
kleine speech geven. Honoré heefl ei-
genll jk zijn beroep gemist en moest enfer-
toiner geworden zijn. ledereen lochte met
de onekdoÍes die verleld werden over de
bezoeken von de persfotogroof en hoe
DYB oqn veel moferiool gerookl is. lk hoop
dot juist de bozen von Renoult dit niet ge-
hoord hebben. En voorts heeft hij ook nog
het huidige bestuur von de club bedonkt.
Hei wqs echt op zijn Honorés. De genomi-
neerde von de socio-culÍurele pri js wos
nieÍ zo mondig en gof een groot verschil
met onze Honoré. Doqrnq wqs er nog een
heel goeie receptie woor ik trouwens de
iwee dochiers von Honoré heb leren ken-
nen. Er mog veel gezegd worden moor
Honoré heefi zi jn werk goed gedoon.



Hieronder vind je nog eens de
originele teksi vqn de perskring

Vio deze perspr'rjzenwil de Dendermondse
Perskring eerst en voorol stille werkers in het
doglicht siellen, iemond belonen die zich
in het voorbije joor voor de gemeenschop
bljzonder verdienstelijk moqkte of presto-
ties leverde die een regionole, notionole
of zelf internoíionole weerklonk vonden.
Op die wljze is deze prijs de enige in hoor
soori die mêósen uii deze regio voor hun
inzet beloont.

Honoré De Blieck uit Dendermonde.
Honore De Blieck is een 2l jonuori 1943
geboren en gêtogen Dendermonde-
nocr, ofkopslig von Den Dijk, zijnde de
Sinl-Onolfsdijk woor nu de Dender zich in
de Schelde-kerot. Woter is hem dus niet
vreemd en ol snel no de oprichting von de
wotersportvereniging De Dendermondse
lJsberen werd h'rj er in 1978 lid von. Wqqr-
bij hÍ een oontql joren zelfs fungeerde ols
molerioolmeester. Als gewezen onder-
houdsmon bij Renoult in Vilvoorde een
voor hem toen erg geschikle post. Nog
sieeds is h'rj lid von de vereniging en zelfs
de enige der onciens die overgebleven is.
Nu is h'rj ol sinds enkele joren peler von de
komende generotie von Dendermondse
lJsberen, de ' lJsbeerkes'. Zo de toekomst
von de club mee heloen vezekeren.

Honoré De Blieck is ook ol sinds 1972 werk-
zqqm op hef Lqnd von den Akker op
Krijgem oon Den Trogel.



Sportgolo 2007
Joorli jks orgoniseert de stod Dender-
monde een sportgolo om de kompioenen
en sporters von Dendermondse clubs te
huldigen voor hun prestoÍies en inzei voor
de club.
Je weet of je weet het nieÍ, mqor de Den-
dermondse ljsberen zijn nooit verlegen
voor een stunt.
Dit joor zijn we er weer in gesloogd om
een stunt te orgoniseren. We hodden
voor deze editie twee nominoties voor
het sporigolo: één voor sportverdienste
en één ols recreotieclub.
Voor de eerste keer hodden we een
nominqtie voor sportverdiensle, deze wos
weggelegd voor Horho omwille von zijn
goeie score ols regelmoligsie l jsbeerin het
se2oen 2005-200ó. En ook het feit dqt hii

Hoiho
een volleerd

moken vqn
zql dol bijzonder .  Don
wordt een plooiselijk tonele

I t i ls rRl*st t0f
ook Horho ols een winnoor. Don kwom er
nog een nominotie, recreotieclub wqqr
we bijno joorlijks voor genomineerd zijn.
Bij deze nominotie ging onze voozitter
in hoogst eigen persoon. De presenÍotor
vqn het sporigolo die het steeds hod over
ljsberen met een "dikke buik" wos eroon
voor de moeite. Als club hebben we de
derde ploois gehoold, hetgeen belong
niet slechi is.
Kijken of we volgend joor ook nog eens
kunnen stunten.
''!..|'gS te vermelden wqqrd is dot de pre-
'íéntotor ook eens zol komen ijsberen,
doÍ is overeen gekomen op de receptie
:oóhÍerqf. die weer heel lekker wos. Als het
kon volgend joor de dotum von heÍ spori-
golo vri jhouden , don kunnen we een
beetje luidruchliger uit de hoek komen.

'a
i..:.rt.

ots

gevroogo o
en oe
bij onzen Horho.
men moeten
de wondelclub'j
de tweede, hetgeen ook een

zijn iook ols ieugdveronlwoordeli jke heel
noqr behoren uiloeferqÍ. Er woren 7 kandi-
doten voor deze prijs en op het sportgolo
zelf woren ze nog met drie wooronder ook
Horho. Deze jongen kreeg een serieuze
oonvol von de zenuwen te verwerken.
Er werden trodiÍioneel door de presenÍo-
tor vroqen qesteld over de

resultqqt is. En eigenl[k beschouwen we



De nieuwe promoboy vqnuif Hoei

Nog een prettig gestoord detoil vqnuiÍ
Hoei .  Toen wi j  moeslen wochien op de
prljs uitreiking hebben we von de gele-
genheid gebruik gemookt om een pro-
mobov te oromoveren en met  succes
mog gezegd worden.  We hebben ie-
mond von Zolo geihtroduceerd, enkele
slogons op het gezicht en de orm ge-
schreven e4 zo hodden we.weer promo-
lie in Hoei. Juist de Brugse ljsberen keken
vol  vqn verschr ikk ing en met  een b l ik  vqn
. . .  de vorkensi .von Dendermonde z i jn
weer bezig.  Als  iemond nog een idee
heefl voor een Íunctie, leÍ us know, we
selecteren don wel  een persoon.



Vroogje vqn de voorzitter

Bij deze wil ik nog eens een vroogsken pub-
liceren dot Hons vio de websiie gesield
heef1.

Hel begin von hef nieuwe seizoen is in
zichÍ ols ook het einde von het eerste sei-
zoen von deze websiïe.
Er is denk ik ol een goeie bosis voor de
websi te. . .  moor dot  kon nog veel  bef  er . .
Doorom vroog ik noor jull ie reocties, op-
merkingen, ideeën, en voorol de nego-
lieve konÍen von de websile die beter
kunnen.

Reocties kunnen nogelotep worden viq
het contoctformulier op de website, door
mil een moill je te sturen noor hgns@dyb.
hc of  on r^ le s ie iner
v v  v '  v Y

Bedqnkt  oon de 18.5/2 unieke bezoekers
die sinds de slort von deze vernieulvde
website zijn longs gekomen.





Nieuw seizoen

Zools jullie wel zullen vermoeden zljn er ol serieuze plonnen voor een nieuw seizoen,
nomelijk 2007-2008.
Hieronder vinden jull ie onder voorbehoud de volledige kolender voor heï nieuwe sei-
zoen. lk wil wel echÍer stellen dot dit ondervoorbehoud is, omdoi er nog bepoolde
zqken kunnen wijzigen. De uitwedsÍr'ljden zullen niet snel verqnderen von doto, juist de
interne zqken kunnen nog wijzigen.
U kon misschien ql doÍq's vri jhouden von de uitwedstri jden, wont het is de bedoeling
dqÍ er meer leden meegoon noqr die wedstr'r jden, dot we overol met een schone
groep oonKomen.

Dofum Uur
I 8-09-2007 I 7.00 u
22-09-2007 18.00 u
28-10-2007 10.30 u
30-10-2007 19.00 u
04-l l -2007 10.30 u
l8-l  l -2007 10.30 u
23-12-2007 11.00 u
2O-12-2007 19.00 u
05-01-2008 15.00 u
O8-01-2008 19.00 u
l3-01-2008 10.30 u
27-01-2008 10.30 u
l0-02-2008 10.30 u
24-02-2008 10.3O u
23-03-2008 15.00 u
29-03-2008 17.00 u
0l-05-2008 14.00 u

Omschrijving
Opening winterseizoen
Algemene vergodering DYB
Zwemfeest
Holloween
Zwemfeest
ZwemfeesÍ
Kerstduik
Kerslmon opbezoek
Drie Gopers Oostende
Nieuwjoorsreceptie DYB
42sie Noi ijsberenzwemfeesf
Zwemfeest
Zwemfeest
Zwemfeest
Poosduik + ponnekoekenfesÍijn
Doop & eindfeesi
Stort Zomerseizoen

Ploofs Orgonisotie
Dendermonde DYB
Dendermonde DYB
Wochtebeke SWEM
Dendermonde DYB
Govers ZNA
Theux RCTN
Rozenhoedkooi Brugge BYK
Dendermonde DYB
Oostende Oosïende
Dendermonde DYB
StPietersplosBrugge BYK
Boom ZCY
Dendermonde DYB
oversteek Moos Hoei CRNH
Donkmeer Berlore DYB
Dendermonde DYB

DYB



- Wqrme kousen (tij
mensen kou beqinr

t idgeld

Om een club een goede werking le geven, is het noodzokell jk d.ot er weelih de geld-
beugel geiosl wordt. Inderdood een nieuw seizoen wilt zeggen weer het l idgeld ver-
nieuwen ook.

Tqrief I Kinderen Íot 12 joor 20 euro ' ' : i .:: ' , ,,:..r,

Torief 2 Jongeren/ Volwossen 25 euro , ' 
' , ,,. 

:,
Tqrief 3 l jsberen mel competit ievergunning 30 euro

Torief 3 is noodzokeli jk omwille dqt de compeiii ievergunningen door hel VZF fors duur-
der geworden z-l jn. Dit bedrog gooi bijno intergrool noor het VZF.

Dit bedrog kon gestort worden op rekeningnummer 647-0053921-79 meI
vermelding von "l idgeld" en je noom. Dit kon uiterl l jk Íot I5 oktober 2007.

Wql heb je nodig
lk denk persoonli jk doi i jsberen één von de goedkoopste sporten is, quo uitrusÍing dot
jo moor kuni inbeelden. Inderdood ie hebt geen dure rockets nodig of dergel'r jke dure
uitrustingen, neen met een minimum von zwembroek en dergel'r jke kom je ol ver in de
ijsberen sport en het is trouwens een spori dot je op eigen iempo kuni uitoefenen en je
houdt er tevens het hoofd bii koel.

Hondig om u op te wormen voor een wedsÍr' l jd)

) l

of zwembroeken (ingevol ols je meer don één

wochten op een wodstri jd kunnen sommige



Algemene vergodering

Woor we ollen ongeduldig opgewocht hebben zol op dinsdog I B sepÍemb er 2007 in
vervull ing goon. Om 

'|8.45 
u worden jull ie ollen verwocht in de inkomhol in het zwem-

bod Olympos Leopold l l loon lB ie Dendermonde. Don goon we ons gezomelijk klqqr-
moken om de eerste frisse duik von hei joor te nemen. De olgemeriQ vqlgodering zou
don ploots vinden op zoferdog 22 seplember 2007. ,:.,,,,,,i'

We hopen dot u tolrijk zol oonwezig zijn woni no 3 joor zqggn goot n",.liàqeliiL
von komen, we goon eens poseren voor een groepsfoto die zol le bewonderen zln in
de kontine von het zwembqd (de werd reeds ofgesproken et de uitboÍer en die w,os
okkoord). We hopen dot er veel leden zullen op ofkomen zodot de folo loch goed
gevuld is met leden. De stondins zijn nomelijk veel le duur voor onze c|ub.,,,,.1!,,,r..,,,,.

HeÍ progrommq von die dog goot er ols volgi uitzien:

lóu45 Somenkomst inkomhol  Olmoos
17u00 Poseren voor de eersle defl ige groepsfoÍo in joren
'|7u00 

Eerste frisse duik in onze gemisÍe zwemv'ljver
lBu00 Algemene vergodering DYB

Zools frodii iegetrouw kunnen de kinderen zvvemmen tot 18u00 in het
recreqÍiebqd.



Terugbeloling l idgeld

Ook dit joor zouden de muiuoliteiten wil len Íussen komen in het l idgeld bij jongeren
die zich oonsluiten of oongesloten zijn b'lj een sportclub. De bewuste formulieren zijn te
verkri igen bii PeÍer.

U vroogÍ gewoon het formulier von uw ziekenfonds woor bij u oonge5loteri:.benÍ.'Zo
verm'riden wij toferelen von vorig joor dqt er sommige niei ochier het,bewusle formulier
geweest zijn of het zelfs thuis niet verteld hebben tegen de ouders over-de lussenkomst
von het l idgeld. En jeweet, ol hetgeenie kon kri jgen mog je nooii ofslqgeh... 'enkel
iuist de vliegen.

Sociqlistisc he Muluqliteit
ZIEKENFONDSEN NATIONALE VERBOND VAN SOCIALISTISCHE
MUTUALIÏEIT
Bond-Moyson Oost-Vlqqnderen

Uw voordeel
MOVE is de joorli jkse tegemoetkoming voor jongeren
oongesloten b'l j  een erkende sporiclub en bedroogt
ioorl'ljks l0 euro.

Voor Wie-?
von ó toi:17 joor

Voorw'otirdèí t

l  t

---,
AM

v

Bond Moysen
stevig ziekenfonds, steÍke diensten

rvrrw.:ocmutb*

De oonvroger voor dezê:lf-ortpremie moet in regel z'rjn met de muluoliteitb'rjdroge.
Deze sportpremie wordfJ.,,lloximum 3 joor toegekend.

Hoe
U kon

documeni
enkel dQn

n in elk plootseli jk kontoor.
door de secrelqris vqn uw club.

oonvroogformulier

l



Christelijke MuluqliÍeif
ZIEKENFONDSEN NAÏIONALE VERBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEIT

Een joorli jkse tegemoetkoming voor kinderen en jongeren in het l idgeld von een sport-
vereniging en/of sporlcenlrum en de kosien vqn heideelnemingsgield voor sportkom_
pen von sportverenigingen

Uw CM-voordeel
De joorl i jkse tegemoetkoming bedroogt mqximqol l5 euro oÍ
22,75 euro voorwie recht heeft op verhoogde tegemoetkom_
ing. De tegemoetkoming kon nooiï meer bedrogen don het
reëel betoolde l idgeld.

Voorwqqrden
* Lid zljn von de CM.
* Behoren tot de leefi i jdsgroep tot en met 24 joor.
* De sportdiscipline moet voorkomen op de CMJ'rjsÍ (zie hieronder).* De sportverenigingen die in oonmerking komen moeten erkend zijn door een

sportfederotie of gemeentelijke sportrood.* voor een sportcentrum is een erkenning door Bloso of cM wqos en Dender
vereist.

. Hel l idgeld moeÍ minslens over een volledig joor lopen.

Hoe oonvrogen?
U loqt een oonvroogformulier voor de Íegemoetkoming in hei l idgeld von een sporÍ-
club (zie hieronder) invullen door de leiding von de sporttlub. Bezórg dit formulier oon
uw ziekenfonds en de Íegemoetkoming wordl op uw rekening gestàrt.

Liberqle Mutuqliteit
ZIEKENFONDSEN Lqndsbond

Uw voordeel
Om de sportbeoefenÍng te siimuleren,
mutuoliteii joorlijks lid geld sporiclub,
25= SPORTY

Voor Wie?
von ó tot

Voorwqorden
Aonvroogformulier te verkrijgen op www.
wlz.be

Hoe verloopf de procedure:
kon het oonvroogÍormulier ofholen in lqqt
het document volledig invullen door

- hoeft enkel een volledig ingevuld oon_

,llffif IJI:;n,lïl''"r tesemoetkoÀins op u*



Sinds I juli 200ó kon iedereen die zich oonsluit bij een sportclub genieten von een
legemoetkoming von 30 euro, ongeocht de leefti jd.

VooÍwoqrden:
* voor de duur von een sportseizoen qonsluiÍen bii een door een nolionole, pro-

vinciole, regionole of gemeenteliike federotie erkende sportclub;
* bij een door één von de officiéle fitnessfederoties erkend centrum oonsluiten

(obonnement vqn min imum l0 beur len) ;
* voor een progrommo joginitiotie of leren-lopen, ingericht door een erkende

orgonisolie, inschrijven;
* de éénmolige terugbeioling per kolenderjoor kon uiteroord nooit meef bedrq-

gen don het werkell jk betoolde l idgeld.

De sporlen die in oonmerking komen zijn:

qtletiek, bodminton. bose-bqll, bqskeibql, bowling, dons (olsookbollet), duiken, gevech-
tssport, gewichtheffen, golf, gymnostiek, hondbol, hockey, kootsen, kojok, kono, kegel-
spel, klimmen, korfbol, mounoinbike, oriêntotielopen. poordr'rjden, petonque, roeien,
rugby, schootsen, schermen, ski, squosh, (tofel)tennis, triotlon, (minilvoetbol, volleybol,
wqndelen, wielrennen, yogq, zwemmen {olsook wotergewenning voor boby's), hond-
boog- en korobijnschieien, de sportlokken voor ondersvoliden en meer in het olge-
meen, de olympische sporttokken



lJsbeerÍjes verkoop !

Ook dit  joor goon we zools vorig joor
pluchen i jsbeersleutelhongers verko-
pen voor slecht I  euro.
We hopen dot elk l id er toch
minstens l0 stuks verkoopt.
MeÍ de opbrengst goon we
truien bestel len.
De i jsbeert jes kunnen verkre-
gen worden bi j  Ronold of Hons.

slechts

; * €

,t6 
Jf$\



Krosse uitsproken en gebeurtenissen

... Lien steeds een gevoel kri jgt op de steiger von ik moet pipi doen ...

... Chioro het erg te pokken heeft met hoor clochords ...

... Onze speocher of the yeor een hqcker geworden is ...

... Wedsiri jd von DYB nog steeds fel besproken wordt in de i jsberenkringen ...

... Glenn reeds verschil lende mqlen tegen gehouden werd met zijn kopitein zeppos
mob i l e . . .

... SÍefqon opkijkÍ iegen een pok serieuze boetes wegens opgefokl r 'r jden met z'rjn
bromm.,qlgf wos het omgekeerd ...

;f .?-"_irP"r"n 
schuwer worden von fototoestellen en ioch vrogen ze steeds ochier

fo Íosho l s . . .

. .. Sophie mooi kon zingen op hoor eersie communie, juist een engelken . ..

... Ihierry pompier wil l worden ...

... René z'l jn beroep gen{:t:heefi ols entertoiner...

... lk mij onsterfel 'r jk belocheli jk gemookt heb li jdens hei eindfeest ...

... Meter DYB Mogdo, een ijzeren dqmewordt voor de i jsberen ...
l



Kettingbotsing met: Ronqld Cool

Noom: Cool
Voornoom: Ronold

Roepnoom: ?

Geboortedotum: 11 seplember l?/ /
Woonploots:  lebbeke
Hobby's:  i jsberen,  bowlen.  snooker.  ioponse onimé en mongo
Lievelingseten: witloof in de oven op moeders wijze,

spochel l i  op r iko 's wi jze
Hoorkleur: bruin

Kleurogen: b louw
Lengie:  lm72 ols mi jn hoor recht  s ' loot

Schoenmooi :  4 l

Geslochl :  monnel i ik

Lievel ingsdier :  kot

Geluksgetol :  5en7
Lievelingskleur: rood

Moois le lond:  jopon

lk ben een beet je ver l iefd op. . . . . . :  r iko en hinde notuur l i jk
Ergsïe nochlmerrie: nookt voor publiek moelen spreken
Mijn dogelijkse soop: simpsons
Leuksle geschenk: compuler buÍeou
Lijfspreuk: now beer end now lv moke ronold go cÍozy

onderlechl
leffe

3 sior
bij de I

hei



Activiteiten & Wedslrijden in voorruilzichl

Wof Wonneer
Acl I 8 sept 2007 I 7.00 u
Act 22sept 2007 18.00 u
Aci 28okt 2007 10.30 u
Aci 30 okt 2007 19.00 u
Wed O4 nov 2007 ,|0.30 

u
Wed lS nov 2007 10.30 u

Sepfember
Ronold Cool
Mcthios Wombeke

Okfober
Dione Merckx
Liesl D'Hollonder
Xovier Costermons

Wqt
Opening winierseizoen
Algemene vergoderíng
Zwemfeest
Holloween
Zwemfeesï
Zwemfeesï

Woqr Club
Dendermonde DYB
Dendermonde DYB
Wochlebeke SWEM
Dendermonde DYB
Govers ZNA
Theux RCïN

(30 joor)
( l  7 joor)

(ó0 joor)

{ l3 ioor}
(17  joor )

Jorigen Seplember - Oklober

dinsdog l1 september 2007
vrijdog 14 september 2007

moondog l5 okiober 2007
zoterdog 20 okïober 2007
zoterdog 27 oktober 2007



Slolwoord

Voilo, mijne zever is op en voor de eerste keer hebben jull ie een dubbel nprmmer gekre-
gen. Tjo wegens t 'r jdsgebrek en sommige zoken dol echter vooriong kreEen, wos hei
dybke bli iven l iggen, moqr geen nood. Je ziei dql olles wel in orde koint. Volgend
nummer zolwel ï i jdig versch'rjnen en don zijn we ol sepiember en je weel in september
strqten de ijsberen terug en voor hei juisÍe tijdstip moel je moor eens surféhrl!.$.91.,:wvvw.
dyb.be. Ook voor hei nieuwe seizoen moet je echt op je hoede;i[n, vyoni otl-qs wot ik
hoor kon tegen jou gebruiki worden. Allé bii deze iot hel nieuwe seizoel -e-n ik hoop
zoveel mogeli ik leden te mogen begroeten.

Ondertussen donk ik u voor uw woooooooondocht.

Greets

Peter

Redqclie Dybke 23 & 24

Redocfie
Peter Von Doorsse_lqer
Hons Boeyens ,:r:::
Ronqld Cool . ' :.

Medewerkers
Pieler Vonder Linden
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Het Bestuur

Voorzitter - Webdesigner
Hons Boeyens - Nieuwe KoulerdreeÍ 1 - 9240 Tele
fef. (M86 607072 emoil: hqns@dyb.be

Secreforioof
Peler Von Doorsseloer - Koulerslrqql 144 - 92407e1e
lel. (M75 ó5 20 ó3 emqil: Peler.Von.Doorsseloer@vmw.be

Moterioolmeesfer - Íechnieker - DYB shop
Rene D'Hollqnder - D'rjksfrool 83A - 9200 Dendermonde
tel. 0485 7806 41 emoil: rene.dhollonder@skynel.be

PenningmeesÍer
Ronold Cool - Verbindingslrool 38 - 9240 Zele
tel. 04?4 72 10 24 emqil: ronold.cool@lelenel.be

J e u g dv e r o nfw o or d e lijke
Hoiho Sens - Dijkstroot 83A - 9200 Grembergen
emoil: sensiboy@gmqil.com


