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Voorwoord

Hola ijsberenliefhebbers,

Je hebt weer lang moeten wachten op een nieuw nummer van het dybke, maar uiteindelijk is het
er toch van gekomen. Waarschijnlijk staan voor de gestudeerde leden onder ons hier en daar wel
wat fouten in maar ik heb het dan ook in een snel tempo moeten schrijven. Het is al te lang gele-
den met het vorige nummer. Maar steeds meer leden en sympathisanten vroegen toch achter
een nieuw dybke. De verhalen heb ik nog kunnen achterhalen. Sommige zijn van geen nut meer
om deze nog te publiceren, maar het is zeker niet verloren gegaan. Voorts wordt er druk gezocht
achter elk artikel en geschiedenis van DYB. Ik ga je niet langer aan het lijntje houden en ga je
laten verder lezen.

Regards

Peter

Liesl D'Hollander en de getuigen van Jehova.

Er was een meeting gepland bij René thuis om het één en het ander van de clubwerking nog te
bespreken en meteen werden we al uitgenodigd in de nieuwe woonst van René.
Ja inderdaad deze brave mens uit het bestuur is verhuisd naar een nieuwe woning. Toen Hans
en ik arriveerden aan de deur, zagen we meteen ook alle buren van René en René zelf, zagen
we steeds op de trap hollen, maar niemand die er dacht had ons even binnen te laten.
Ondertussen waren we al 20.30 uur en was het al behoorlijk don-
ker geworden. Ok dacht ik, dan maar even aanbellen. Terwijl ik op
de bel duwde, opende René de deur. Ondertussen had Liesl de
parlefoon opgenomen en vroeg wie het was. Ik stelde me voor als
de getuigen van Jehova en dat we een boekje verkochten, de
wachttoren, aan 20 frank, terwijl al jaren de euro is ingevoerd. We
kregen lief te horen dat haar papa niet thuis was en dat ze alleen
thuis was en dat haar papa dat toch moest beslissen. Op de vraag
wanneer de papa ging thuis komen, was Liesl het antwoord schul-
dig. Ondertussen was René al bij ons komen staan, en toen ik
vroeg, wanneer de papa thuis ging komen als hij “zat” is zekers,
kwam toch zo'n aarzelend een ja ten berde.
Ik ben  nu geen onruststoker maar moest mijn dochter dat over
mijn vertellen, ze kreeg huisarrest tot haar 30 jaar.

De wedstrijdkalender met activiteiten dat nog moeten komen.

Datum   Uur Omschrijving   Plaats   Organisatie
10-02-2008 10.30 u Zwemfeest  Dendermonde  DYB
24-02-2008 10.30 u Zwemfeest  oversteek Maas Hoei CRNH
15-03-2008 17.00 u Doop & eindfeest Dendermonde DYB
23-03-2008 15.00 u Paasduik + pannekoekenfestijn Donkmeer Berlare DYB
01-05-2008 14.00 u Start Zomerseizoen DYB



De afgelaste wedstrijd van Aalst.

Wegens werkzaamheden aan de Gavers, is de wedstrijd van Aalst niet kunnen doorgaan. Zelfs
DYB stelde voor om de wedstrijd in Dendermonde te organiseren, maar het is een publiek
geheim dat inwoners van Aalst niet overeenkomen met Dendermonde. En naar het schijnt andere
zwembaden voldeden niet aangezien we het als ijsberen graag ijs en ijskoud hebben.

De eerste wedstrijd van het seizoen SWEM.

Het was een blij weerzien zondag 28 oktober 2007. De eerste ijsberenwedstrijd ging door en tra-
ditiegetrouw wordt deze georganiseerd door SWEM de club uit Lokeren. Dat is al jaren lang tradi-
tie en dat was dit seizoen niet anders. Het was weer een blij weerzien met alle ijsberenclubs en
vooral die van Theux. Het was nog even wennen terug in het wedstrijd ritme, maar dat was al
snel opgelost. Tijdens de wedstrijd kwam ook de regionale televisie op bezoek, waarschijnlijk een
beetje teveel naar TV Oost gekeken en je raad het nooit wie in het verslag zat, inderdaad de
Dendermondse IJsberen. Een attente cameraman nam de jeugd van DYB in het vizier. De eerste
wedstrijden werden gestart en alles verliep vlekkeloos. Toen kwam de demonstratie, dus wij aan
de beurt. Erik dacht dat hij nog op de steiger in Dendermonde stond en begon “jij eerst in het
water en dan ga ik er ook in”, terwijl er sommige gewoon in het water sprongen, het was mijn
tweede tewaterlating van het seizoen, maar het ging toch vlot en onder het zwemmen door heb ik
nog een jeugdig iemand gemotiveerd om het water in te springen, wat ook gelukt is, maar in
plaats van te springen op 3, nadat het ook gebeurd
is, was het wel de heruitzending van de 15de keer.
Blij ben zijn we toen andere oorden gaan opzoeken.
Onze promoboy was ook aanwezig, maar deze keer
hebben we hem met rust gelaten. De jenever is
steeds bijzonder lekker en voor de soep moet je het
maar aan de jeugd vragen. En als de dag dan nog
niet geslaagd was, mochten we ook de terugkeer
van een ijsbeer kennen, Marc werd terug lid van
DYB en dat werd gevierd met hoe kan het ook
anders een lekkere jenever.



Halloween 2007 aan de steiger in Dendermonde.

Ondertussen waren we dinsdag 30 oktober 2007 geworden, hoogste tijd om halloween te vieren
op de steiger met de leden van DYB. Het dreigde eerst in het water te vallen en afgelast te wor-
den, aangezien er heel wat gebeurd is quasi werk in het bestuur van DYB, maar met alle handen
te samen te steken kon het blijkbaar toch lukken.
Juist het aantal verkleedde leden viel eventjes
tegen, maar het erd toch al snel een vrolijk geheel
en de jeugd die blies letterlijk en figuurlijk de longen
uit het lijf om alle ballons toch tijdig op te blazen.
Tja die dienden dan om de lichtgevende armband-
jes aan te hangen. Als dat achter de rug was wer-
den de ballons in het water gesmeten, maar dat
was buiten François gerekend, die vond namelijk
dat de ballons niet ver genoeg in het water lagen en
nam al snel een frisse duik om alle ballons met
armbandjes verder weg te gooien. Dat zinde de
jeugdige leden niet helemaal maar al gauw werden
er toch vrijwilligers gevonden om de armbanden
dichter bij te brengen en de laatste zelfs uit het
water te gaan halen. Een grappig feit was dat onze
nieuwe telg Thomas dacht dat je maar één bandje
te gelijkeruit het water mocht halen, terwijl andere
leden toch met extra bandjes het water verlieten.
Het zal waarschijnlijk te maken hebben met zijn
jeugdige leeftijd. Het werd echt een dolle boel rond de vijver en de tarditionele soep en jenever
was ook van de partij, dus kon het geluk niet op. En de soep van René wordt bijzonder goed
gesmaakt door de jeugd en het personeel van het zwembad. Dus René wordt ook de soepman
genoemd en ik denk dat deze uitspraak mij nog lang zal achtvolgen. Bij deze wil ik mij dan veel-
vuldig excuseren en  Marijn ik weet dat je zit te wachten op de uitspraak die je die avond deed,
dus zal ik maar wachten en het zo laten want anders krijg ik geen nieuwtjes meer.



Nieuwe ijsberen die zich dit seizoen aansloten bij DYB.

Aangezien dit het eerste dybke is sinds het nieuwe seizoen, maar wegens diverse omstandighe-
den wis het er ook niet vroeger van gekomen om er één te schrijven, wil ik toch ons nieuwe leden
van harte welkom heten.
Welkom aan Thomas Blommaert, Joachim Bosh, Björn De Munck, Johan De Smedt, René
D’Hollander, Agnetha Moens, Jolien Neirynck, Gracy Peelman, Marleen Van Alboom, Sarah Van
Alboom, Lenka Vader Snickt, Eric Du Bois en Glenn Verelst.
En welkome back aan Ramesh Van Geeteruyen en Marc Vinck.
Ik hoop dat ze nog een lange geschiedenis als ijsbeer mogen schrijven.

Aantal algemene opmerkingen van het zwembad uit.

Er wordt gevraagd van de directie en van het personeel van de Olympos om
de kleedkamers deftig achter te laten en niet als een vuilnisbelt, er staan
ook vuilbakken juist achter de deur langs de kant van het zwembad. Gelieve
de afval van lege bussen en dergelijke daar in te deponeren en niet achte-
loos achter te laten in de kleedkamer.
Ook gelieve het zwembad tijdig te verlaten dat wil zeggen en is zo afgespro-
ken tussen Olympos en het bestuur van DYB, dat de kleedkamers om 20.30 u zeker moeten vrij
zijn en ontruimd zijn.
Ook gelieve de badslippers niet te vergeten na het ijsberen. Anders moet de gang nog eens extra
gedweild worden.
Als iedereen tevreden is hebben we nog een mooie toekomst samen.

Op deze foto zie je de eeuwige discussie wie er als eerste in het water zal gaan en iedereen
begint het zo’n beetje te kennen, als jij eerst gaat, dan ga ik ook wel. Mathias en Eric de onaf-
scheidelijke zwemmers van de Dendermondse IJsberen.



Ons reglement nog eens boven halen.

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.

7 Activiteiten van de club
Activiteiten die door leden worden aangemeld en goedgekeurd worden tijdens de bestuursverga-
dering 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
inkomhal 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 redder.

11 Niet naleven van de reglementen
Leden die de reglementen niet naleven worde 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 reglemen-
ten 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 wan-
neer de reglementen niet worden nageleefd.

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 bezwaren-
de 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 traject 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.



De wedstrijd in Theux.

Op de wedstrijd van Swem vroegen sommige leden van Theux of we nog eens de zot wilde uit-
hangen op hun ijsberenfestival. Tja het was al een tijdje geleden, dus logisch dat de fans heim-
wee kregen naar de dolle fratsen van de Dendermondse IJsberen. Hans en ik spraken op een
zaterdagavond na de training verder tot in de vroege uurtjes en er was geen politieke crisis aan-
wezig. Het motto zou Hawai worden en de aanwezigen hebben het kunnen ondervinden. Eerst
werden er leden geronseld bij de leden welke intresse zouden hebben om deel te nemen aan de
demonstratie en er was weinig enthousiasme. Enkele seizoenen geleden was er samen met
René plannen gesmeed om in plaats van enkel op zondag naar Theux te gaan er een weekend
van maken zodat we ook niet op zondag heel vroeg uit de veren moesten komen. Aangezien we
maar met vijf enthousiasten waren en René, de pather familias van DYB, werden ook die plannen
uit gevoerd en het werd een weekendje Ortho en ja Thomas kan het beamen, Ortho daar drinken
we porto. Op vrijdagavond afgesproken om 19 uur aan het zwembad en voor sommige is dat
19.03, is het niet René, vertrok de eerste shift naar Ortho en een uur later vertrokken Hans,
Haïno en Aissa wegens de werkzaamheden van Hans. Het was een lange rit, maar die spaarden
we dan al op zondag uit en in de wagen begonnen reeds de kriebels van, hebben we alles wel
bij? Ik heb mezelf overtuigd dat ik alles wel ging bijhouden en mij copiloot ook, maar achteraf
waren we wel een beetje teleur gesteld, we waren alles vergeten, daar waar we niet echt zeker
van waren. Het ging ons weekend zeker niet vergallen ondertussen iets meer dan 2 uur later
waren we ter plaatse in Ortho, waar een vriendelijke vrouw zei dat de sleutel onder de mat lag,
wel in het Frans en dat lukte eerst niet zo goed en waar de televisie al stond de spelen en het
koffieapparaat klaar stond om direct koffie te drinken. Bijna was een kleine rel uitgebroken maar
we hebben het nog goed gecompenseerd. René
was de kop van het colonne  om naar ginder te rij-
den en wij als achtervolgers hadden toch wel
eens willen stoppen om te drinken onder de baan,
en René zei in Ortho dan had je maar moeten
stoppen, dan hadden we gestopt. De eerste reac-
tie was gr gr gr gr maar een koffie smaakt ook
lekker. Ondertussen werd de bagage in het huis
gedragen en de kamer werd uitgezocht en ik
dacht de ideale kamer gevonden te hebben, maar
niet echt rekening gehouden met het bed. Als
alles ggoed uitgepakt was, zijn we richting La
Roche gereden om iets te drinken in een plaatse-
lijke taverne die René kende en waar ze ons ook
een paar keer gezien hebben, zo goed was het
daar. Ondertussen werd Hans gecontacteerd om
ook naar La Roche onmiddellijk te komen. En na
een klein uurtje kwamen er maar twee ijsberen
opdagen, er onbrak eentje. Haïno was in slaap
gevallen en was blijven slapen in de auto. Daarna
afspraak richting verblijf waar alles uit gepakt werd en wat de buren trouwens heel verontrustte,
want er kwamen al enkele buiten met een zaklamp. Bij een grondige controle van de bagage was
heel duidelijk geworden wat er allemaal vergeten was, ik was bijna alles vergeten, maar niet
getreurd je kan er alles kopen in de plaatselijke winkels, zelfs automatten die al meer dan een
jaar in mijn auto moesten liggen en de veel besproken onderbroeken, wel positief was dat ieder-
een zijn zwemgerief niet vergeten was. Er werd naar hartelust gefotografeerd en gefilmd waar je
ongetwijfeld resultaten zal van zien op het eindfeest en de foto's vind je al op de website. Wat
ook het vermelden waard is, dat René een echt chef kok is en het eten heel lekker was. Zijn spa-
ghetti is overheerlijk maar soms wel een beetje naar de pikante kant en de barbecue was heerlijk



en de omelet was 's morgens heel goed te versmaden en op zondag kwam René zijn belofte na
en reed achter de boterkoeken. Het was een zalig
weekend waar iedereen jong en oud het zich naar
zijn zin had en vooral de jeugd met de kussen
gevechten en dergelijke, het was een zalig week-
end, maar spijtig genoeg een beetje kort.
Ondertussen zijn we zondag geworden en werd het
tijd om richting Theux te rijden. Het was nog even-
tjes in de heuvels van de Ardennen scheuren, maar
je moest geen twee uur meer rijden. In Theux was
er weer een tent om ons klaar te maken en dat
gebeurde ook en hoe, we kwamen buiten in onze
Hawai stijl met krokodil en de vrienden van Theux
haalden spontaan de video en fotocamera boven
en toen was het ons moment, de demonstratie. Het
was een beetje wennen want het had goed gevro-
ren die ochtend en sommige ijsberenclubs dachten
dat we niet in het water zouden durven. Haïno met
Hawaislingers en krokodil en wij met slingers maar
zonder krokodil trotseerden het water en het deed
deugd. Iedereen was opslag wakker en zelfs onze
nieuwste ijsbeer van toen Thomas deed het bijzon-
der goed op zijn eerste uit wedstrijd. Iedereen was
bijzonder tevreden en na een heerlijke maaltijd ging
het weer richting Dendermonde en de zes aanwezi-
gen waren het eens, dit gaan we nog doen. Dat noemen ze nu het nuttige aan aangename kop-
pelen en we hadden maar van één ding spijt, dat we het niet vroeger gedaan hebben. Maar dit
zal ongetwijfeld nog herhaald worden.



Deelname aan de Vlaamse Zwemweek in samenwerking met zwembad Olympos.

Voor de eerste keer, bij miojn weten toch werd ons gevraagd om deel te nemen aan de Vlaamse
Zwemweek. Hadden we eerder geweten dat de zwemweek samen ging vallen met de week van
de smaak dan hadden we andere acties kunnen ondernemen en maken dat de nationale pers er
zeker ging op springen. Nu was het enkel reclame via onze website en een flyer in het zwembad.
Snel werd er nog iets klaargestoomd en het was eigelijk de bedoeling er een klein ijsberenfestival
te organiseren het geen ook gelukt is. De stand was met toeters en bellen en een jeugdige pre-
sentator, juist de deelnemers waar opgehoopt werd hebben we niet mogen ontmoeten. We had-
den enkel twee externe bezoekers buiten de club en dat waren zelfs nog geen onbekende voor
DYB. Eén van de slachtoffers was Ruben, veel gesignaleerd in de buurt van Joline en de vrouwe-
lijke deelnemer was Sarah dat tegenwoordig zich aangesloten heeft als lid bij de Dendermondse
IJsberen. Ik heb die avond iets ontdekt, hoe kan je dertig foto's nemen van één persoon met
steeds zijn ogen gesloten, inderdaad het is gelukt met Ruben en op den duur was het eigelijk een
beetje lachwekkend en deze jongen had eigelijk niet de intentie om te ijsberen, maar waarschijn-
lijk heeft hij toegegeven aan mijn gezaag en het was een ideale kans om het eens te proberen.
We moeten wel zijn moedige poging waarderen. De andere tryout was eigenlijk geen onbekende
meer, nee zeker niet, ondertussen is bijna de halve familie lid geworden van onze club en alles is
begonnen met Thomas die hield van het ijskoude water. We hebben het inderdaad over Sarah en
het meisje was al lid van een duikclub en nu dus ook van een ijsberenclub. Voor de rest moet ik
onze jeugd bedanken voor de promotie dat ze die avond gevoerd hebben in het zwembad, ze
hebben zelfs via de intercom van hert zwembad promotie gevoerd om toch eens een poging te
wagen om te ijsberen, maar je weet wel als je eenmaal in het koude water vertoeft, je niet snel in
koud water zal zwemmen. Dus was het maar een matig succes, maar we hebben toch mee
gedaan en na evaluatie en bespreking zal er bekeken worden of er volgend jaar nog zal deelge-
nomen worden aan de zwemweek. Trouwens ook bedankt aan alle medewerkers en aan de
maker van de lekkere soep en vooral aan de gulle schenker van de overheerlijke lekkere jenever.

Van deze kandidaatijsbeer wer-
den maar liefst dertig opnames
gemaakt om er enkele te hebben
met de ogen open.

Voilà Ruben je hebt ook het
DYBke gehaald.



De nieuwe garderobe van de Dendermondse IJsberen.

Er zal een nieuwe garderobe komen bij DYB. Er was al lang sprake van en nu zal het er zeker
van komen. Na besprekingen van welke kledij we zouden nemen en welke kleur we zouden kie-
zen, zonder onze clubkleur niet te verloochenen, zijn we tot een besluit gekomen. Ondertussen
waren er ook al prijzen opgevraagd en dat deed ons eerlijk gezegd in het haar wrijven, maar
onder het moto voor alles bestaat een oplossing. Zo heeft er ooit iemand in Bredene tegen mij
gezegd dat hij waarschijnlijk een sponsor zou kennen die ook voor ons zou tussen komen in de
aankoop van kledij. En deze persoon François genaamd is alles aan te danken. Tijdens een
bestuursvergadering werden alle plannen nog eens overlopen en alles werd concreet afgespro-
ken om met die plannen een voorstel te formuleren aan de sponsor. En het is gelukt, de sponsor
gaat gedurende vier jaar met ons in zee.
Dus zullen er polo's (T-shirts), sweaters en nieuwe training komen. De leden kunnen reeds op
voorhand een bestelling plaatsen bij ons of bij onze materiaalmeester René. Het enige wat wij
ook graag willen weten zijn de maten, want we gaan geen grote reserve aanleggen van kledij.
En iedereen zal kijken als DYB in de toekomst nog eens opstap zal gaan.

De smerige streek van Haïno.

Opvraag van ons vorig vergaderlokaal, het Boerenhof in Oudegem om een nieuw lokaal te zoe-
ken voor onze bestuurvergaderingen, hebben we onze lijst eens afgelopen van de sponsors en
we hebben een nieuw lokaal gevonden bij Ramona (Depo 't Cirque). Tijdens onze eerste
bestuursvergadering daar hebben we ons een klein beetje afgezonderd voor onze staatgeheimen
te bespreken. Ik stond nog eventjes aan de toog en ging daarna naar de tafel. Waar ik mij al aan
verwacht had stond er geen asbak op tafel, dus wordt het een vergadering met weinig roken.
Toen we nog praktisch alleen zaten in het café en de andere bezoekers stonden aan de toog,
vroeg ik aan het meisje dat ons al de hele avond bestelde, of het niet gaf of ik een asbak nam
van de andere tafel om een sigaret te roken, toen waren we toch al enkele uren bezig. Tot mijn
grote verwondering zei de dame dat er mocht gerookt worden en dat er een asbak aanwezig
moest zijn. Wat bleek, Haïno het manneke dat tegen roken is, had gewoon de asbak op een
andere tafel gezet. Dit verdient eerlijk gezegd lijfstraffen, je zou voor minder.

Uitbreiding van het bestuur.

Het kon niet uitblijven om het bestuur uit te breiden omdat er geweldig veel taken steeds bijko-
men. Daarmee hebben we het bestuur van DYB uitgebreid met twee personen en ik wil ze graag
even aan u voorstellen.

Ramesh Van Geerteruyen was ooit lid van onze club in de
periode van 2005-2006 en nam toen een sabatjaar. Het is een
onopvallende verschijning als je hem ziet op de steiger en wat
vooral telt het is een bourgondier in hart en nieren. Inderdaad
overal waar drank en eten te verkrijgen is kan je Ramesh
zelfs eens tegenkomen.
Hij was trouwens de tapper van dienst tijdens de maaltijd van
ons ijsberenfestival. Hij is meteen ook gekroond tot onder
voorzitter van onze club, maar daar verneem je later in dit
dybje wel meer van.



Marleen Van Alboom is tevens ook lid geworden van ons
bestuur en heeft de leuke en vrolijke taak als feestbestuur-
der en ze neemt deze taak uiteraard van harte.
Ze is wel pas nieuw sinds dit seizoen, dus wie zin heeft om
een bestuurslid te zien gedoopt te worden kom dan gerust
eens kijken en genieten tijdens onze doop op 15 maart
2008 aan onze steiger waar de doop zal plaatsvinden. Ze
is trouwens ook de moeder van twee nieuwe leden van
onze club, Joachim & Thomas.

Aangezien de recentste ontwikkelingen in het bestuur van
de club is het niet uitgesloten dat volgend jaar er weer aan-
wervingen zijn in het bestuur, maar daar verneem je later
ongetwijfeld wel meer over.

Thomas en de kleine spaghetti.

Na het zwemmen en het is geen geheim meer heeft onze jongste nieuwe telg steeds honger. Wat
wil je een bijna puber in de volle groei van zijn leven. Nu mocht hij hem een spaghetti bestellen
van onze feestbestuurder die trouwens ook zijn moeder is en het charmante personeel van de
Olympos Taverne bracht Thomas zijn kleine spaghetti en Thomas at die zonder problemen op,
maar vijf minuten later kwam onze Thomas met de vraag of hij nog een kleine spaghetti mocht
hebben en iedereen keek toch even verbaasd. Toen de feestbestuurder vroeg waarom hij geen
grote spaghetti besteld heeft, antwoordde onze Thomas verbaasd ik wist niet dat dit mocht.
Waarschijnlijk toch weer een van de levenslessen van de jeugd.

De eerste receptie van DYB aan de steiger.

We waren ondertussen in het nieuwe jaar aangekomen het prille begin van 2008 en hetgeen
vorig jaar ook al op de planning stond is er dit jaar wel gekomen namelijk een ijsberennieuwjaars-
receptie en iedereen was het eens, dit was zeker voor herhaling vatbaar. Ik hoor het sommige al
zeggen een receptie is toch een receptie, nee bij ijsberen doen we dat op de steiger het geen
voor soms verontwaardigde blikken kan zorgen bij de bezoeker van de Olympos. Voor de grotere
en misschien toch nog ergens kinds gebleven was er de traditionele schuimwijn voorzien waar de
stoppen achteraf op de dichtge-
vroren vijver belandde en voor de
jeugdigen was er uiteraard ook
iets voorzien met bubbels name-
lijk kidibul  en het werd een dol-
feest op de steiger dat getuigen
de leuke foto's van die avond en
genomen door onze nieuwe
assistente Sarah. Ze mag er mis-
schien volgend jaar iets meer
nemen, maar ze heeft voortreffe-
lijk werk geleverd. Het werd een
heel leuke avond en de afwezi-
gen hadden weer eens ongelijk.



De wedstrijd in Boom.

Naar mate ons seizoen naar het einde gaat komt ook traditioneel de wedstrijd van Boom in zicht.
Het is de wedstrijd vaar Thierry traditioneel aan het sterven is aan de tafel wegens een wijkfeestje
van de dag voordien. Nu was ergens Thierry zijn les gespeld dat hij er een beetje zichtelijk moest
voorkomen om toch ergens eens een goeie indruk te maken in Boom en het resultaat mocht er
ongetwijfeld zijn, Thierry had dan nog wel slaapoogjes maar om het met de woorden van Theirry
uit te drukken hij had het sober gehouden en zelfs de mensen van Boom waren onder de indruk
van Thierry. Maar dat was nog niet alles, nee buiten de demonstratiezwemmers zwom  onze
Thierry zoals steeds twee wedstrijden mee. Het geen opzicht geen rariteit is, maar Thierry heeft
tijdens een wedstrijd zelfs de derde plaats gehaald en heeft twee deelnemers achter zich gelaten
en zelfs Thierry was verbaasd. Het was echt een leuke ervaring. Een welgemeende proficiat aan
Thierry en doe zo verder zouden we zeggen.

31 ste ijsberenfestival te Dendermonde.

Naar jaarlijkse traditie ging op zondag ons ijsberenfestival door te Dendermonde en iedereen ging
het wel geweten hebben. Traditie getrouw beginnen we dan op zaterdag met alles voor te berei-
den zoals de papiertjes opruimen de vissen die het niet gehaald hebben dit seizoen uit de vijver
te vissen, de banen leggen voor de wedstrijd, enz ….
Toen we op zaterdag toe kwamen aan de vijver stond ons al een eerste verrassing te wachten.
Sommige gasten hadden het plezant gevonden onze drijvende steiger los te maken en deze kon-
den we dan gaan halen bij de vissers achter de Olympos. We hadden geluk dat er een militair in
de buurt was, hé Joachim, om toch bepaalde handelingen uit te voeren. Hij had wel de intentie
niet om nat te worden aangezien hij zijn sigaretten nog op zak zaten. Met de nodige moeite kon-
den we toch alles op zijn plaats krijgen en alles ging vlotjes en zoals je weet vele handen maken
het werk licht, maar we konden nog wel extra hulp gebruiken. Dan terug richting huiswaarts en
gauw nog wat inkopen doen voor de zondag en nog eventjes de voorbereiding doornemen en
sommige zaken nog wat aanpassen. Ondertussen waren we zondag geworden en om 8 uur gin-
gen we de feestzaal klaarzetten en konden we zonder problemen de zaal klaarzetten voor onze
wedstrijd. Het sommige vermoeden werd realiteit, ze waren nog de zaal aan het kuisen en de dis-
cobar stond er nog van de fuif. Eventjes een kleine stress situatie maar alles komt terecht. Tegen
8.30 waren de meeste problemen van de baan en konden we alles uitstallen. Op een minimum
van tijd was de zaal klaar gezet en was  alles pico bello in orde. Dan was het richting zwembad
om daar verder te helpen en de clubs te begroeten van terug allen waren afgezakt naar
Dendermonde om hun ijsberenwedstrijd te zwemmen of gewoon van onze jenever en lekkere
hotdogs te proeven. Dit jaar was de wedstrijd zonder problemen verlopen, geen fouten of inciden-
ten en dankzij Hans hadden we nog een extra toemaatje tijdens de pauze van de wedstrijd, een
loopmat in het water. Dit intiatief werd heel goed onthaald bij de pers en het publiek die massaal
aanwezig waren tijdens onze wedstrijd. We mochten zelfs dit jaar twee schepenen begroeten van
het stadbestuur van Dendermonde en natuurlijk niet te vergeten ons meter van de ijsberen
Magda die ons dit jaar weer enorm geholpen heeft en natuurlijk alle leden die de handen uit de
mouwen gestoken hebben om zeker niemand te vergeten. Na het afronden aan het zwembad
waar Willy en dochter Rika op het secretariaat naarstig de punten aan het tellen waren ging het
richting Grembergen naar de feestzaal waar de prijsuitreiking en de maaltijd ging plaats vinden.
Daar ging natuurlijk iets verkeerd, de geluidsinstallatie liet het afweten en dus ging de prijsuitrei-
king door zonder micro, het geen natuurlijk niet slecht was, zo konden ze mijn gebrekkig Frans
niet echt goed verstaan worden. Tom (de slager en papa van Marijn) had weer heerlijke gerech-
ten bij waar iedereen veel van gesmuld heeft. Als iedere aanwezige aan de maaltijd van Tom
begint te nuttigen dan kan je zelfs een muis horen lopen in de zaal en wordt er nog weinig
gezegd. Het was een heel leuke dag die enorm goed meegevallen is en zeker nog voor herhaling
vatbaar.

 



Sfeerbeelden van het ijsberenfestival in Dendermonde.



Algemene oproep van artikels van het ijsberenfestival.

Bij deze wil ik ook een oproep lanceren voor de artikels die te maken hebben met ons ijsberen-
festival, of het niet mogelijk is mij deze te bezorgen. Die kunnen dan in onze bijbel geplakt wor-
den. Het artikel van Het Laatste Nieuws heb ik ondertussen al in mijn bezit omdat wij die krant
thuis hebben. Welke artikels ik heel graag zou hebben voor onze bijbel is Het Volk, Het
Nieuwsblad, De Zondag en zeker De Gazet Van Antwerpen.

Kerstmarkt  in Poperinge.

De voorbije jaren keek DYB niet vreemd op van een uitnodiging op een Kerstmarkt ergens in het
land. We zijn al gewoon dat we om de twee jaar naar Rekkem te gaan om een demonstratie te
geven van het ijsberen en het is steeds een dolle boel. Nu dit jaar kregen we de vraag of we
geen interesse hadden om een demonstratie te geven op de Kerstmarkt van Poperinge, er was
juist één kink in de kabel, het viel samen met de Kerstduik van Brugge. Maar alles is mogelijk om
voor een parti plezier maken we graag een uitzondering, dat weet iedereen. Door wat te schuiven
met de uren kwam al gauw het gewenste resultaat … de twee duiken waren combineerbaar. In
de voormiddag deden we de Kerstduik in Brugge en de namiddag de demonstratie in Poperinge.
Juist hadden we nog twee personen te weinig en die werden al gauw gevonden in Brugge. Van
onze bevriende club in Lokeren, namelijk Swem, gingen twee leden mee Ramona en Vincent.
ook ijsberen in hart en nieren.Het werd een leuke dag geloof me vrij. Onder de baan nog eventjes
gestopt om iets te eten in een plaatselijke taverne en ik zou begot niet meer weten waar dat was,
maar de hond kon niet tegen foto's nemen. Dan begon hij te keffen, iets anders kan je er niet van
maken. In Poperinge aangekomen zochten we het adres op waar we ons moesten aanmelden en
we hadden een luxueuze kleedkamer ter beschikking, namelijk een feestzaal. En zoals het hoort
de dames en de heren apart en in tenue trotseerden we de aanwezigen op de Kerstmarkt. Ik heb
dan de plaatselijke verantwoordelijke gezocht en ook gevonden. We waren eigenlijk iets te vroeg
op de afspraak eigelijk dus konden we nog even wachten. Maar het jeugdig geweld van Swem
dacht er blijkbaar anders over en zat al gauw in het zwembad, en het jeugdig geweld van DYB
kon niet achterblijven. Toen de verantwoordelijke vroeg om te wachten zag ik er de laatste blijk-
baar inspringen en we hebben er hele poos ingezeten en het publiek deed ook mee. Het was
echt weer een leuke dag voor de geschiedenis van DYB.



Kerstduik in de Brugse reien.

Naar jaarlijkse traditie ging ook dit jaar de Kerstduik door in de Brugse Reien. Ook DYB was van
de partij en voor de nieuwelingen onder ons, die keken gewoon hun ogen uit. Het was een dolle
boel met meer kijkers dan deelnemers uiteraard. En de pers was ook aanwezig. Dit jaar was voor
het eerst de reie dichtgevroren, wat het te water laten van de ijsberen ergens moeilijker maakte,
maar geen nood, voor alles is een oplossing. Het leuke deel aan de duik is dat ze achter de duik
met jagermeister staan het een flinke opkikker geeft. En voor het eerst dit jaar hebben we ook
een souvenir kunnen bemachtigen, namelijk een sjaal van Jagermeister. Een hele tegenstelling is
het dan toen wij in Brugge arriveerden, dan was het koffie en warme chocomelk.

De sint op bezoek bij DYB.

Voor het eerst en na een lange bespreking van wat en hoe is het er uiteindelijk van gekomen, de
Sint kwam opbezoek bij de leden en op de steiger. Het was een goed bewaard geheim en ieder-
een schrok er een beetje af, ineens stond de Sint voor hun neus. De eerste die de spits mocht
afbijten was Marijn. Tja deze jongen moet dringend eens terug naar een cd luisteren met klaas-
liedjes erop, want zijn kennis was beneden alle peil. Maar het was hem vergeven. Dan ging het
bij familie De Smedt waar sommige bewoners niet echt onder de indruk waren, maar het viel toch
in goede aarde. Zo zijn we enkel de leden van Dendermonde rond gegaan om het verrassingsef-
fect niet te verliezen, hetgeen ook gelukt is en uiteindelijk kwamen we toe aan onze steiger in
Dendermonde, kleine kinderen hadden al gauw de goed heilig man in het vizier en kwamen spon-
taan afgelopen en onze leden keken ons met bange ogen aan. Tja de Sint trok graag aan de
oren van de stoute kinderen en waren ze niet stout
geweest dan waarschuwde de Sint dat@ ze niet
mochten stout zijn. Toen we in de kantine kwamen,
schrok iedereen een beetje want ze wisten niets af
van de komst van de Sint. En zo gingen we nog de
hele tijd door en nog één ding drinken als Sint is
enorm lastig met die baard. En dezelfde avond
heeft de Sint, de Kerstman uitgenodigd om de vol-
gende keer op de steiger te komen en de Kerstman
was ook een beetje verrast dat de Sint op zijn stoep
stond, maar heeft het in dank aanvaard.



Hierbij nog een de voltallige crew van de Sint.

De vissersclub en DYB.

Jullie zullen ongetwijfeld wel de geruchten gehoord hebben over de plannen van de vissers met
de vijver om hun vissen te redden die aan het sterven zijn. Er zijn inderdaad gesprekken geweest
tussen het bestuur van DYB en het bestuur van vissersclub Moed en geduld. Deze hadden nieu-
we vissen op de vijver gestoken enkele weken voordat het begon te vriezen. Met het vriesweer
en onze vijver steeds open te maken tijdens het vriezen zijn deze vissen beginnen sterven en
zouden iets opgelopen hebben. Dit zou kunnen genezen met een chemisch product, maar er is
één nadeel je mag dan niet in de vijver zwemmen. Nu hebben we uitstel gevraagd en omdat ons
seizoen toch stopt op 15 maart, gaan de vissers erna dat product in de vijver kappen. Dus is het
afgeraden om nog te zwemmen na het eindfeest in de vijver.

De Nieuwjaarsduik in Oostende.

De traditionele nieuwjaarsduik vond ook dit jaar weer plaats in Oostende. We mochten natuurlijk
niet ontbreken op deze afspraak. De traditie wil dat iedereen wel eens naar Oostende komt voor
de kick, behalve de ijsberen dan. Voor de tweede maal waren we in geschreven als groep. Hier
zijn wel bepaalde zaken verkeerd gelopen en vooral was er op voorhand te weinig afgesproken
met elkaar, zo arriveerde bijna iedereen op een ander tijdstip in Oostende. Toch hebben we
elkaar ontmoet op het plein voor de inkom en daar werden dan de tickets en de bonnetjes voor
de truien uitgedeeld. Dan ging al een deel van de groep op het strand en toen was het hopeloos
verloren, die groep hebben we niet meer gevonden, hetgeen spijtig was, want het anders wel
mooie foto's opgeleverd. Wij hebben ons dan maar een stek gezocht bij een deftig herkennings-
punt aangezien onze vlag ook niet mee gereisd was naar Oostende. Het was weer een blij weer
zien met de verschillende ijsberenclub. En onze kandidaat ijsbeer Ruben was ook van de partij
en voor het eerst ging de geliefde van Stefaan ook mee in het water. Helena heeft zo'n beetje alle
moed die ze kon verzamelen bijeen geraapt om de koele Noordzee te trotseren. Ruben en Peter
was ondertussen aan het worstelen voor de ogen van 10 000 toeschouwers en Ruben kreeg zelf
hulp van Vincent van Swem, maar dat kon de pret niet deren. Nee het was echt een leuke dag en
in onze buurt zat ook nog Hersele die een paar promotiespotjes kwam opnemen. En voor het
eerst hadden we een persfotograaf mee, namelijk de ouders van Lenka, die de prachtige opna-
mes maakte op het strand. Dan kwam het stilletjes aan het startschot van de ijsberenduik en weg



waren de 6000 deelnemers om een frisse duik te nemen in de Noordzee. Het was echt leuk en
daar zijn we dan de rest van de groep kwijt geraakt. Ramesh trakteerde nog op een verfrissende
jenever voor we ons terug gingen aankleden, maar die jongen had niet verwacht dat hij zo lang
moest aanschuiven. Eerlijk gezegd ik dacht dat hij ergens naar een ander land de jenever gaan
halen was. Fris en voldaan ging het daarna terug richting Dendermonde en iedereen was het er
mee eens, volgend jaar zijn we terug zeker van de partij.

De afgeslankte groep

Hans en Joachim tijdens hun verkleed partij aan de
zee.



Wat nog moet komen:
Doop en eindfeest.

De geruchten zullen alvast de ronde gedaan hebben maar in tegenstelling tot de kalender van het
begin van het seizoen, is ons eindfeest vervroegd naar zaterdag 15 maart. Wegens omstandighe-
den wegens de zaal bezet en de traiteur dat niet kon hebben we noodgedwongen ons seizoen
moeten vervroegen tot 15 maart. De traiteur is terug Andrea zoals verwonderlijk, niemand zal met
honger de zaal verlaten en de zaal is De Sportvriend bij Frans waar het vorig jaar was. Dus lek-
ker gezellig samen afscheid nemen van het seizoen 2007-2008. Misschien een klein min puntje,
waarschijnlijk zal er geen klassement zijn, maar het bestuur zal er zeker een leuke avond van
maken. Er zal weer een leuke projectie gebeuren en deze zal echt grappig zijn, geloof me vrij. De
inschrijvingspapieren zullen eerstdaags toe komen met de post en ik hoop dat jullie massaal zul-
len aanwezig zijn op het eindfeest.
Voor de maaltijd op het eindfeest betalen de volwassenen 15 euro en kinderen tot 12 jaar 13
euro.

Dit staat op het menu:
Noorse zalm

Tomaat-garnaal
Runds- en varkensgebraad

_ ei
Kippenfilet of -bout
Hesp met asperges

Senegalgarnaal
Gekookte forel

Gerookte forelfilet
Meloen met hesp

Verse ananas
Hollandse maatjes of haring

Koude aardappelen
Rijst

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

Sausjes (cocktail, provençaalse en tartaar)

Maar zover zijn we nog niet voor het eindfeest hebben we dan natuurlijk de doop van de nieuwe
ijsberen om 17 uur aan de steiger. Peter van dienst is Honoré die iedereen ongetwijfeld kent en
tevens de oudste ijsbeer is van de club en de meter van dienst is Magda die ook iedereen zal
kennen en de proost is naar jarenlange traditie ondertussen, Jan. We zullen er zeker een leuke
doop en dag van maken en we hopen jullie massaal te mogen begroeten en zeker dat alle nieu-
we ijsberen aanwezig zullen zijn.
Een uitnodiging zal nog wel volgen met de post.



De Paasduik.

Normaal gezien ging de paasduik nog in ons seizoen van de ijsberen vallen, maar zoals ik al uit-
gelegd heb in vorige artikels zal dit dus niet gebeuren en zal het traditie getrouw toch buiten ons
seizoen valt, maar anders hadden we ergens een maand tussen en nu zal het de week na ons
doop en eindfeest zijn.

De paasduik gaat nu door op zondag 23 maart om 15.00 uur aan het Donkmeer in Berlare aan
de bootjes.
Andere clubs zullen ook uitgenodigd worden evenals de schrijvende en beeldende pers.

Ik hoop dat jullie ook massaal aanwezig zullen zijn op nieuwe editie van de Paasduik.

www.DYB.be.

Zoals jullie allemaal op de website kunnen lezen hebben, zal deze offline gehaald worden voor
onbepaalde tijd. We zullen alles in het werk stellen om een website terug zo snel mogelijk online
te zetten of was het voorlopig maar een tijdelijke site,
die met verloop van tijd terug zal uit gebouwd worden
naar een volwaardige site. Er zijn momenteel gesprek-
ken aan de gang met diverse personen en we zullen
jullie zeker op de hoogte houden via alle gekende
kanalen.

Nogmaals sorry voor het ongemak.

Ontslag van bestuursleden.

Zoals de meeste leden wel weten hebben sommige personen ontslag genomen uit het bestuur
van DYB met ingang van 11 februari. Er zijn bepaalde woorden en geruchten die de ronde doen
en gedaan hebben en waar meestal maar één zijde van het verhaal wordt verteld.
Ik hoop alleszins dat de rust zal weer keren in de club en dat het weer een feest wordt om op
dinsdag, donderdag en zaterdag te gaan ijsberen en af en toe eens op zondag als er wedstrijden
zijn.

Wie meer informatie wil lezen aangaande alle problemen die er in het verleden gebeurd zijn, kan
altijd eens de verslagen in lezen van het secretariaat, ook die vorig jaar. Er zijn nog andere mid-
delen beschikbaar die kunnen aangewend worden om een zicht te krijgen van de bestuursverga-
deringen. Dan zullen zeker bepaalde zaken duidelijk worden. Je kan ook nog altijd een anders
bestuurslid aanspreken. De namen staan op de achterkaft van het DYB’ke vermeld.
Wie interesse mag zeker een seintje geven naar Peter.Van.Doorsselaer@vmw.be



Wist je dat

… Joline graag een streepje voor heeft …
… Dat volgens Sara 30cm gelijk is aan een halve meter…
… Marleen kan denken …
… Dat Thomas in slaap valt tijdens het studeren van Frans, en toen werd het heel stil …
… Thierry ook nuchter naar een wedstrijd kan gaan …
… Dat onze feestbestuurder ook graag eet en drinkt …
… Dat Thierry in het water soms een zandsmaak kan hebben…
… Dat DYB nu een koor heeft op de steiger met Joline en Sarah…
… Sommige ijsberen rare gezichten kunnen trekken net voor het ijsberen…

Slotwoord

Voilà, mijne zever is voorlopig opgebruikt en daarmee besluit ik voor editie 25 en hopelijk wordt
dit niet de laatste editie. Ik wist niet dat het clubblad zo populair was, want er was redelijk veel
vraag naar wanneer het nog eens ging verschijnen. Nu maken dat we hier en daar nog inspiratie
opdoen om nog volgende edities vol te krijgen.We zullen van het bestuur uit zeker ons best doen
om alles zo soepel en vlot te laten verlopen en tot ziens aan de steiger of ergens anders.

Ondertussen dank ik u voor uw waaaaaaaandacht.

Greets

Peter
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