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VVoooo rrwwoooorrdd

    

Geachte ijsberen liefhebbers, het seizoen is nu al enkele maanden bezig en we hebben
ook al reeds enkele wedstrijden achter de rug, waar we toch bewezen hebben dat DYB
niet dood en begraven is, nee we hebben daar laten zien dat DYB a live and kicking is.
We (ja er is nu meer dan één auteur) hebben weer wat fratsen verzameld en dat wordt
dus uikijken met uitspraken en gedragingen op de steiger, er zijn dus twee paparazzi die
het doen en laten volgen van de ijsberen. Verder vind je alle nuttige info ook terug in dit
dybke. Ik zou zeggen veel lees genot

Mvg

Peter

OOppeenniinngg vvaann hheett sseeiizzooeenn 22000088--22000099

     

Op dinsdag 16 september was het weer zo ver, de die hard ijsberen konden uit hun
zomerslaap ontwaken en een duik nemen in het verfrissende water. In het gastenboek op
de website kond men het al lezen dat sommige stonden te popelen voor de kick off van
het seizoen en zelfs de aannemer had het hekken rond de silo verplaatst, dat we zeker
zonder ongelukken aan de steiger konden. Het werd een blij weerzien voor sommige en
de inkomhal liep al aardig vol. Het personeel van de Olympos was precies ook opgelucht
dat we weer op het strijd toneel verschenen. Om 19 u was het dan zo ver, alle beren en
berinnen richting steiger en dan was er natuurlijk Glenn die er meteen indook, tot grote
verwondering van iedereen en tot grote vreugde van  Eric Duquet … die alle ijsberen
toch aanmoedigde om de strijd tch aan te gaan met het water. Tijdens de ijsberenduik
was er nog een grote verassing voor de leden … de peter van de ijsberen kwam ineens
uit het niks opgedoken op de steiger om de opening van het seizoen mee te maken.
Kort daarvoor zat Honoré nog in Wetteren, maar hij kwam met grote spoed toch richting
Dendermonde … ik hoop dat ze niet teveel dure foto's van Honoré hebben genomen. Na
de verfrissende duik was het traditiegetrouw richting cafetaria van de Olympos … waar
iedereen gezellig plaats nam en waarbij
je na enige tijd zou gedacht hebben dat
de cafetaria toch ergens het clublokaal
van DYB was, aangezien de grote hoe-
veelheid aanwezige ijsberen en iedereen
ging tevreden en met een grote smile
richting huiswaarts. Juist nog vermel-
denswaardig … Honoré en ik hebben die
avond de cafetaria gesloten, tot groot
ongenoegen van de toenmalige uitbaat-
ster Nicole.

 



OOppeenniinngg vvaann hheett ww iinntteerrsseeiizzooeenn ddoooo rr ddee ooggeenn vvaann ddee jjeeuuggddccooöörrddiinnaattoorr ..

    

Dinsdag 16 september staat geschreven als een ongewone dag in de dagboeken van de
stad Dendermonde. Vandaag kwamen immers alle grootste gekken van de stad en
omstreken naar hun zwembad getrokken, met als doel in het ijskoude water van de vijver
ernaast te duiken. De opkomst was beter als verwacht: heel veel nieuwe leden die ook
enkele vijzen verloren zijn waren bereid uit de kleren te gaan en een zwembroek of der-
gelijke aan te trekken. 

Om stipt zeven uur verzamelde iedereen op de steiger waar Peter ondertussen al klaar-
stond met pen, papier en jawel: zijn fototoestel… Mens noch ijsbeer werd gespaard en
allen werden ze vastgelegd op camera. De ene al springend, de ander met een of andere
rare toot en anderen al zwemmend. In het begin voelde het water vrij fris aan, maar
naarmate er meer leden in het water zwommen werd het water verdacht warmer. Wat
de oorzaak van dit verschijnsel was, weet niemand. Maar een vreemd uitziend persoon
wiens naam ik niet weet wist me te vertellen dat dit door de beweging van het water
kwam. Als braaf en goedgelovig mens
geloofde ik hem meteen, maar na een
beetje zuiver nadenken zouden dit ook
andere oorzaken kunnen hebben. We
zullen het nooit echt weten…

Na deze frisse duik volgde natuurlijk de
opwarming! Deze werd voorzien door
onze voorzitter, ook wel meester
Ramesh genaamd, in de vorm van
godendrankjes. Na dit eerste onderdeel
van de DYB-opwarming met glans te hebben doorstaan, trokken de ijsberen naar het
zwembad om zich op te warmen met een douche, enkele lengtes in het kinderbad of een
bubbelbad. Natuurlijk waren niet alle leden tegelijk naar het zwembad getrokken, want ze
konden toch moeilijk de voorzitter
al het werk alleen laten doen. Ik
vond dit heel sympathiek en had
dus ook maar besloten om even
langer te blijven staan, kwestie
van toch de handen uit de mou-
wen te steken.

 



Wat er zich allemaal in het zwembad heeft afgespeeld weet ik niet, zoveel ogen heb ik
spijtig genoeg niet. Maar nadien kwamen de meeste zich nog eens extra “opwarmen” in
de cafetaria. Hier werden er dan nog enkele
papieren in orde gemaakt voor gekken die
zich ook ijsbeer willen noemen! Gevolg: ik kan
niet wachten tot het doopfeest!

Aangezien ik niet zo'n goede afscheidnemer
ben ga ik dat ook niet doen. Dan resteren er
mij nog enkele woorden en hiermee sluit ik
dan ook af: Ik hoop jullie het hele jaar terug
te zien!

Greetz,
Joachim.

MMuu zziieekk ttii jjddeennss hheett  ii jjss bbeerreenn

     

Er is een nieuw fenomeen opgedoken aan de steiger, namelijk wordt daar een rode 2 PK
aan de vijver geparkeerd en de ruiten worden daar beneden gelaten en dan weerklinkt er
muziek, wat sommige mensen die gewoon komen zwemmen in de Olympos raar doen
opkijken. Maar de sfeer op de
steiger is steeds optimaal.
Sommige leden wagen zich dan al
eens aan een dansje, alhoewel de
steiger het niet echt meer toe-
laat, wegens de slechte staat,
maar deze zal in al zijn glorie her-
steld worden. Ondertussen kan de
sfeer bij DYB niet stuk.

 



HHeett  eeiinndduuuurr  wwoorrddtt ggooeedd  ggeerreessppeecctteeeerrdd..

    

Het afgesproken uur om de kleedkamer te verlaten wordt goed nageleefd door de leden
en dat doet het bestuur met de borstkas vooruit lopen. Het personeel van de Olympos is
bijzonder tevreden en wij dus ook. Marleen deed controles of iedereen steeds de kleed-
kamers ontruimd hadden en toen schoot ze de kemel van haar leven en het is er eentje
dat niet snel zal vergeten worden. Ze zat aan dezelfde tafel van de auteur van het
dybke, ze ging kijken of iedereen al uit het zwembad was en ze ging anders diezelfde
avond binnen twee weken nog eens kijken of iedereen al weg was … tot grote vreugde
van iedereen. En toen hebben we de feestbestuurder zien rood worden, waarschijnlijk
teveel tomaten in de warme chocomelk. Yep je ziet maar het dybke halen is niet moeilijk
hé.

DDee ZZoonnddaagg oopp bbeezzooeekk  oopp  ddee sstteeiiggeerr ..

     

Tijdens de opening van het nieuwe seizoen was de pers ook uitgenodigd en er is er een-
tje op af gekomen. Terwijl ze me vroegen van links en rechts wie het was, wist ik nog
helemaal van niks, ik was gewoon zoals elke keer van Zele naar Dendermonde gereden
voor de training van DYB en toen kwam het vragenspervuur. Het was ondertussen 19
uur geworden, maar nog steeds geen journalist te zien … ok dacht ik die zal niet meer
komen, toen het 19.20 u was, kwam er een auto aangereden … met … inderdaad de
journalist. Toen ben ik wel een beetje geschrokken van de leden, sommige die zelfs ziek
waren deden alles voor toch maar op de foto te staan en het werd een mooie pose. Hij
vroeg ook aan twee leden om in het water te springen tijdens de foto en ze hebben dat
enkele malen moeten doen, dit zou ik eens moeten vragen … en toen de zondag ver-
scheen … was die foto nergens te bespeuren, maar het werd toch weer een leuk
moment in de geschiedenis van DYB. En toch blijven de ijsberen mediageil.

 



WWeellkkoomm aaaann ddee nniieeuuwwee lleeddeenn..

    

Zoals het gebruikelijk gaat in sportclubs, zo gebeurt het bij ons ook. Leden verdwijnen
volledig uit het zicht en nieuwe leden bieden zich aan. 

We heten volgende leden van harte welkom bij de Dendermondse IJsberen en we hopen
nog op hun lange aanwezigheid bij DYB.

Fatima, Tim, Niels, Tom, Jiri, Stepahnie, Jonathan, Andy, Dirk, Bert, Jeroen, Joris, Sander,
Frederik, Wim, Jorn, …

OOnnzzee ttrraapp hheeeefftt hheett bbeeggeevveenn..

     

Op een stralende avond ergens in oktober komen twee mannen en één meisje zich aan-
melden als kandidaat ijsbeer bij mij aan de balie van de Olympos. Ze gaan zich omkleden
zoals de andere leden en vullen bij mij hun gegevens is, tot zover niks aan de hand. We
gaan in groep naar de steiger om onze geliefde sport uit te oefenen, tot zover dus ook
niks aan de hand en dan gaat iedereen te water en dan beginnen de problemen pas. Tom
één van de nieuwe ijsberen staat op het trapje en zakt er na een tijdje door de trede.
Resultaat trap kapot en de club
terug in de problemen. Nu moet
iedereen wel weten dat het om de
oude trap ging, dus dat het ergens
te verwachten was. Ja er zijn nog
sommige zaken dringend aan vervan-
ging toe met de steiger, maar we
gaan het wel proberen oplossen.

 



JJii rrii  eenn hheett  ww iinntteerr uuuurr ..

    

Op een bewuste zaterdag en net voor de wedstrijd van SWEM sprak Jiri
af voor het vervoer … so far so good and no problem … maar bij de
vraag af het nu het oude uur of het nieuwe uur was, terwijl ik toch op
school geleerd had dat 9 uur 9 uur bleef. Ik dacht dat er geen vuiltje
meer aan de lucht was … tot ik op zondag ochtend een bericht kreeg
om 8 uur dat Jiri reeds klaar stond. Blijkbaar nog niet echt vertrouwd
met het feit van de uur wisseling, het was natuurlijk leuke stuff en een ferme start  van
een hilarische dag.

DDee eeeerrsstt ee wweeddssttrr ii jjdd vvaann hheett sseeiizzooeenn bbii jj SSWWEEMM..

     

26 oktober was het zo ver de eerste wedstrijd  te Wachtebeke en trouwens de allereer-
ste wedstrijd van Thomas Blommaert voor DYB. We waren af gesproken aan het zwem-
bad in Dendermonde, de oude vertrouwde stek. Wat ook bijzonder leuk was, er waren
veel nieuwe leden bij en het is steeds leuk ook met nieuwe gezichten op een wedstrijd te
arriveren. Het heeft altijd iets speciaals de wedstrijd van SWEM aangezien we ooit nog
samen in de club gezeten hebben, want vroegere jaren was SWEM en DYB samen en is
trouwens steeds de eerste wedstrijd van het seizoen en meestal een blij weerzien met
de andere clubs. Thomas mocht al direct zijn kunnen bewijzen vlak na aankomst en zich
meten met een goede zwemmer van SWEM de Vincent. Thomas heeft zijn uiterste best
gedaan en we waren bijzonder fier op hem met zijn tweede plaats en dat tegen een uit-
muntende zwemmer. Dan was het de beurt aan de demonstratiezwemmers en die gingen
spontaan te weter en de strandbal mocht natuurlijk niet ontbreken en er werd duchtig
met de strandbal gespeeld en het werd gewoon een dolle boel en vader Bert zag dat het
goed was en werd spontaan lid van de club. Daarna was het heel gezellig vertoeven aan
de jeneverbar van SWEM, het geen ook steeds in de smaak valt bij sommige leden van
DYB. Kort na de pauze was het de beurt aan de tweede wedstrijd van Thomas en weer
tegen  Vincent en hij heeft bijzonder knap gestreden en heel goed gezwommen, trainer
Pol mag tevreden zijn van geleverde resultaten van zijn student. Na de wedstrijd hebben
we op de prijsuitreiking nog laten horen
dat wij er nog steeds zijn en na de wed-
strijd werd er afgesproken om toch nog
iets te gaan eten en dat was nog een
ganse bende ijsberen, het was leuk en er
werd nog leuk nagepraat over de afgelo-
pen dag en iedereen ging tevreden naar
huis.

 



JJii rrii  aall iiaass JJooeerrii  ggiinngg nnaaaarr  BBXXLL..

    

Je kent ongetwijfeld het liedje op een mooie pinksterdag … wel dat zou je nu wel kun-
nen spelen, juist was het geen Pinksteren, maar de dag was wel mooi. Allé ik wordt pre-
cies nostalgisch … Jiri kwam eens op bezoek op mijn werk naar Brussel. Deftig afgespro-
ken enkele berichten heen en weer gestuurd en toen kwam het bericht binnen dat Jiri
bijna in Brussel was. Afgesproken dat Jiri in het park stond ging hij een bericht sturen.
Geen probleem tot dan en het bericht kwam binnen en ik vertelde dat hij de straat
rechtdoor moest lopen … maar Jiri bleef weg en ik ging wel iets vroeger naar huis omwil-
le van de ijsberen … maar Jiri bleef weg tot ik hem belde en op voice mail kwam en Jiri
mij terug belde met de melding dat hij er bijna was en dat hij aan het justitiepaleis was.
Ik ging ten rade bij mijn collega omdat ik Brussel nog niet echt goed ken en ik nog nooit
het justitiepaleis gepasseerd was op weg naar mijn werk. Het bleek dat Jiri de volledige
andere kant van Brussel zat en is dan naar de Belliardstraat gespurt. Hij was nog op tijd,
dat was geen probleem. Maar toen hij zich aanmeldde aan de balie hebben ze van Jiri …
Joeri gemaakt … och alles was goed op dat moment. Waarschijnlijk ga ik er een serie
over schrijven voor één of VTM … Joeri goes BXL.

PPrroobblleemmeenn mmeett ddee wwaatteerrss ttaanndd dd iitt  sseeiizzooeenn..

     

Sinds de aanvang van het seizoen zijn er problemen met de waterstand en het ging maar
lager en lager. Tot op een bepaald moment dringend moest ingegrepen worden. Wat is
nu eigelijk het probleem, sinds de aanleg van de Vondelbeek achter onze geliefkoosde
vijver hebben we te kampen met lage waterstanden en nu zou er naar verluid een lek
ergens in de dijk zitten en langs die weg verliezen we ook water. Het stadsbestuur werd
aangeschreven om liefst een dringende interventie uit te voeren, wat ook gebeurd is. Op
een avond werd er een heel pak water ingepompt in onze vijver en de leden waren
enthousiast en zwommen naar hartelust. Deze zaak wordt ook nog verder opgevolgd
door het bestuur en het stadsbestuur van Dendermonde met een ferme bedankt voor
het stadsbestuur dat ze naar onze noden luistert.

 



AAggnneettaa hheeeefftt eeeenn nniieeuuwwee bbeellttoooonn iinnggeezzoonnggeenn..

    

Onze leden krijgen alsmaar meer ster allures, nu hebben we zelf leden die een beltoon
inzingen op de GSM. Ik heb de beltoon aandachtig beluisterd en het is een ideale beltoon
voor als je zeker niet wil opnemen. Meer info omtrent is te verkrijgen bij Agnetha.

VVeerrssllaagg vvaann ddee AAllggeemmeennee vveerrggaaddeerr iinngg  vvaann DDYYBB..

     

1. Verwelkoming van de leden door de voorzitter

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen op de algemene vergadering en geeft een korte
toelichting over het nut van de algemene vergadering.

2. Overzicht seizoen 2007-2008.

Vorig seizoen was bijna nefast voor de Dendermondse Ijsberen, de ruzies van de voorbije
escaleerden tot op een hoogte punt waar geen terug weg meer was. Er is zelfs een per-
soon uit de club gezet wegens wangedrag. Mensen die vragen hebben hebben omtrent
dit gebeuren of het fijne van de zaak willen weten mogen die altijd aan het bestuur stel-
len en in het mogelijke van zullen wij alle vragen antwoorden. Er zijn door die omstandig-
heden leden achterwege gebleven en sommige van die leden zullen zullen we waarschijn-
lijk nooit meer terug zien. Maar gedane zaken nemen geen keer, alles gaat nu goed in
het bestuur en de rust is weer gekeerd op de bestuursvergaderingen en we staan terug
op één lijn in plaats van tegen polen en zullen de club zo goed mogelijk lijden. Zodat we
nog een mooie geschiedenis kunnen verder maken aan een club die al sinds 1973
bestaat. Dit konden we niet toch zo maar stoppen.
Aan dit alles hangt ook een serieus prijskaartje vast, onze club kas is volledig leeg door
de grote weldoeners van vroeger. Ook is er nog een grote hoeveelheid materiaal achter
bij een bepaald persoon en we hopen dat dit gerief op de één of de andere manier terug
komt naar de club. 
De club bestaat nog dankzij de peter van de Dendermondse ijsberen en er zal ten gepas-
te tijd ook een ferme bedankt volgen. Voor de rest zullen we ook willen rekenen op de
steun van onze leden om deze tegenslag zo goed mogelijk te boven te komen. 

3 Zwemuur en de regels van Olympos

Na een hele discussie tussen Olympos en DYB, gaan we toch eens enkele zaken duidelijk
maken. Vorig jaar dreigde er zelfs een prijsverhoging boven ons hoofd te hangen, zoda-
nig dat we de volledige inkomprijs moesten betalen 3,75 euro in plaats van 1,25 euro.
We hebben dat via het bestuur en na goede gesprekken met Jan Van Damme kunnen
verkrijgen dat de inkomprijs nog steeds 1,25 euro.

 



De hele heisa was te wijten dat de kleedkamers steeds tot 21.30 bezet bleven en het
onderhoudspersoneel steeds overuren moesten doen. 
Sinds vorig jaar hameren we ferm op de trainingsuren en uren dat de kleedkamers moe-
ten ontruimd zijn.
We verzamelen om 18.50u in de inkomhal van de Olymos en je hoeft niet te wachten op
andere, je mag je steeds al gaan aankleden in de kleedkamers en dan kan je nog wach-
ten. Van 19 u tot ongeveer 19.20 u gaan we ijsberen, hetgeen nu wel goed gerespec-
teerd wordt. En de kleedkamers dienen ten laatste om 20.30 ontruimd te zijn. Zo is
iedereen tevreden. Vergeet ook de badslippers niet om van buiten naar binnen te komen,
zo moet men niet steeds de gang opnieuw opdweilen en als men lege bussen of dergelijk
afval heeft, gelieve deze te deponeren in de vuilbakken aan de kant van het zwembad.
Zo kunnen we nog jaren lang in harmonie leven en gaan we ongetwijfeld nog een mooie
toekomst tegemoet. Er zullen ook van de het bestuur van DYB uit gekeken worden of
alles in orde is. Voorlopig zijn er geen klachten en dat willen we zo houden.

François stelt voor om de leden de belonen die zich wel aan de regels houden en in
plaats van één punt tijdens de trainingen, twee punten toe te kennen. Zo geeft een een
positieve stimulans naar de leden en straalt het een positief imago naar de club toe. Dit
wordt goedgekeurd door de algemene vergadering en gaat onmiddellijk invoege.

4. Betaling van de lidgelden voor het seizoen 2008-2009 + de verhoging van het lidgeld
in het nieuwe seizoen en de terugbetaling van de ziekenfondsen.

Er wordt getracht om tegen 01 november alle lidgelden van de leden te ontvangen om
zo in orde te zijn met de verzekering. Vorig jaar, buiten een paar uitzonderingen na,
waren er geen opmerkingen. Er wordt bij voorkeur overgeschreven op de rekening van de
club om het Ronald een beetje gemakkelijker te maken. Indien gewenst kan je een over-
schrijvingsformulier verkrijgen bij Peter. Je kan het ook overschrijven zonder formulier. Er
mag ook nog steeds cash betaald worden aan Peter of Ronald.

Sinds dit seizoen is er bij elke catergorie van het lidgeld 5 euro bij, namelijk we hebben
het broodnodig en alles word duurder ook bij het verbond en om de met de club het
hoofd boven water te houden, was deze opslag broodnodig.

Maar nu de leden van boven de 18 jaar kunnen ook genieten van een teruggave van hun
ziekenfonds. De leeftijd hangt nog steeds af van ziekenfonds tot ziekenfonds. Indien het
lidgeld betaald is krijg je van Peter een papier dat reeds volledig zal ingevuld zijn en dat
je dan moet afgeven aan het ziekenfonds.

 



5. Acties om de clubkas te spijzen.

Ook dit jaar zullen we terug truffels verkopen om de clubkas te spijzen en nu hopen we
dat de leden iets meer achter de verkoop te staan dan vorig jaar, want toen was het een
echt fiasco. Het is de bedoeling om minimum acht doosjes van 500 gr te verkopen per
lid. 
De truffel verkoop zal georganiseerd worden door Marleen onze feestbestuurder.
Aangezien we nog een flink pak moeten krijgen van de vorige verkoop en we dat geld
ook nooit meer zullen terug zien, zal er vanaf dit seizoen een maximum tijd opgezet
worden van 1 maand om af te rekenen en bij het meenemen van de truffels, zal een for-
mulier moeten ondertekend worden.

Ook was er een fuif gepland op 30 augustus om onze clubkas te spijzen, maar die is niet
doorgegaan door de weinige response. Deze is uitgesteld en niet afgelast, we zullen een
passende datum zoeken die nog in ons seizoen valt en we hopen dat de leden dan ook
hun uiterste best zullen doen om te helpen en kaarten te verkopen. We hopen dat ieder-
een zijn  best zal doen.

Er wordt door de leden voorgesteld om extra sponsors te zoeken, maar dit is geen goed
idee, aangezien de sponsors gebruikt wordt om de wedstrijd te betalen.

Er zijn vorig jaar klachten geweest van de truffels van Roma dat ze niet lekker waren,
daarmee wordt er een alternatief gezocht. Er wordt voorgesteld om zeevruchten te ver-
kopen van Guilian van Sint Niklaas. Er zal ook prijs gevraagd worden bij een truffel produ-
cent uit Berlare.
Dirk stelt voor een kippenslag te organiseren, maar dit werkt waarschijnlijk heel goed bij
een school, maar daar is onze club iets te klein voor om daar winst van te maken.

6 Kalender 2008-2009

16-09-2008 19.00 u Opening winterseizoen Dendermonde DYB
27-09-2008 18.00 u Algemene vergadering DYB Dendermonde DYB
26-10-2008 10.30 u Zwemfeest  Wachtebeke SWEM
30-10-2008 19.00 u Halloween Dendermonde DYB
23-11-2008 10.30 u Zwemfeest   Theux RCTN
21-12-2008 11.00 u Kerstduik Rozenhoedkaai Brugge BYK
23-12-2008 19.00 u Kerstman opbezoek Dendermonde DYB
03-01-2009 15.00 u Drie Gapers Oostende Oostende Oostende
06-01-2009 19.00 u Nieuwjaarsreceptie DYB Dendermonde DYB
11-01-2009 10.30 u ijsberenzwemfeest  St-Pietersplas Brugge BYK
25-01-2009 10.30 u Zwemfeest  Boom  ZCY

 



08-02-2009 10.30 u Zwemfeest  Dendermonde  DYB
22-02-2009 10.30 u Zwemfeest  oversteek Maas Hoei CRNH
12-04-2009 15.00 u Paasduik Donkmeer Berlare DYB
12-04-2009 18.00 u Pannekoekenfestijn Locatie onbekend DYB
28-03-2009 17.00 u Doop nieuwe ijsberen Dendermonde DYB
28-03-2009 19.00 u Eindfeest DYB Dendermonde DYB
01-05-2009 14.00 u Start Zomerseizoen Bijlokestraat 14 Dendermonde

Voor Oostende zal bekeken worden om terug gezamelijk in te schrijven als club. Dit keer
zullen er wel duidelijke afspraken gemaakt worden en zal ook de vlag van DYB voorzien
worden als herkenningspunt. Na de ijsberenduik stelt François voor om naar Bredene te
rijden in café De Zeeuwmeeuw voor een nieuwjaarsdrink die gesponsord wordt door
François. De zeemeeuw is gelegen in de driftweg rechtover twins.

Er zijn ook enkele datum waarbij het geen ijsberen is in Dendermonde. Zeker op 1
november en op 1 januari is het geen ijsberen. Op 3 januari wordt een extra punt toege-
kend wie wil ijsberen in Oostende, in Dendermonde gaat de training niet door.

7. Reglement en huishoudelijk reglement.

Dit reglement hadden we nodig om herkend te worden door de sportraad van
Dendermonde. De reglementen waren al langer gekend en deze zijn ongewijzigd.

8. Lidkaarten voor het nieuwe seizoen.

Vorig seizoen zijn de lidkaarten een beetje  in een erg diepe vijver gevallen wat spijtig is.
Sinds dit seizoen zijn de lidkaarten terug in omloop en voor sommige spijtig genoeg
voorzien van een foto, maar dit is ooit eens afgesproken tussen de directie van de
Olympos en DYB. Zo wordt het spel eerlijk gespeeld. Op vraag van het personeel aan de
kassa in Olympos moet je deze lidkaart kunnen voorleggen.

9. Goedkeuring van de sportraad van Dendermonde.

We zijn ook goedgekeurd door de sportraad van Dendermonde, dit zou extra subsidie
opleveren voor de club en deze zal uitbetaald worden eind 2008 of begin 2009.

10. Nieuwe website www.dendermondseijsberen.be

Je zal het al gezien hebben, gelezen en zeker gehoord hebben we hebben ook een nieu-
we website. Het oude adres dat op de steiger geschilderd stond is verwijderd omdat het
na enkele maanden einde dyb.be wel genoeg geweest is. De meeste clubs dachten dat
we opgedoekt waren, hetgeen echter niet waar was. Dat we de website niet kregen had

 



ik verwacht, maar dat we de codes ook niet kregen om de webspace te benutten is
ronduit grof, aangezien de club voor deze website betaald. Nu is deze website eigendom
van mij en kan ik ingrijpen waar nodig is. We hebben ook een nieuwe webmaster namelijk
Tim Bogaert en hij heeft beloofd om toch ook een te komen ijsberen, je zal hem onge-
twijfeld zien op activiteiten van de club. Geef deze webmaster nog even respijt want niet
alles staat op de site, er moet nog veel bijkomen. We hebben de nieuwe site dan ook
van nul moeten starten.

11. Het clubblad het Dybke voor info en ook mail + nieuwsbrief.

Vorig seizoen is het clubblad op onregelmatige basis verschenen en was bijna volledig
afgevoerd naar het archief. Sommige leden vroegen steeds voor een exemplaar uit te
brengen. 
Vanaf dit seizoen zal het dybke terug driemaandelijks verschijnen en bij alle leden en
sommige oud-leden in de bus vallen. De nieuwe leden moetenniet vrezen hun adres is
ook al opgenomen om het dybke te posten.

Voorts zal er ook naar de leden gezien naar de behoefte ook mails verstuurd worden,
maar er zal geen brief meer achter gestuurd worden. Dit laat momenteel de financiële
toestand van de club niet meer toe, geen reactie is spijtig maar we kunnen niet smeken.
Ik hoop dat iedereen de mails zal lezen en raadpleeg vooral ook de website.

Er zijn nog enkele leden die geen emailadres hebben, die zullen dan een nieuwsbrief ont-
vangen voor nieuws dat buiten het dybke zal vallen. Maar de meeste informatie zal nog
steeds terug te vinden zijn in het dybke.

12. Varia

12.1 Opwarming voor het ijsberen.

Dirk Lambrechts vraagt of het niet mogelijk is om gezamenlijk op te warmen voor het ijs-
beren. Er wordt op attent gemaakt dat dit geen traditie is voor DYB en dat sommige
leden dit individueel doen. Er zal wel gekeken worden voor in de toekomst misschien iets
gezamenlijk te doen, maar dan dienen alle leden steeds tijdig aanwezig te zijn, hetgeen
nu niet het geval is, maar het is al sterk verbeterd buiten de voorbije seizoenen.

12.2 Affiches wedstrijd 2009.

Thierry vraagt of we de affiches nog van de cuyper zullen bestellen voor de wedstrijd en
of er van de eerste keer het extra aantal zal bij besteld worden. Peter bevestigd en zal
het aantal aan Thierry doorgeven en zal hij contact opnemen met de cuyper.

 



Volgende Algemene vergadering op zaterdag 26 september 2009

IInntteerreessssaanntt wweeeettjj ee……

     

Gevraagde: Zoals jullie ongetwijfeld al weten, zwemmen ijsberen in koud water. Ergens
vind ik dit logisch omdat ik daar mee opgegroeid ben. Toch stel ik me
steeds weer de vraag waarom ze niet in warm water zwemmen… Dat is
toch veel gezonder, niet?

Antwoord: Een ijsbeer heeft een dikke witte vacht die niets van water
doorlaat, en een vetlaag die hem beschermt tegen de ergste koude. Een mens heeft dit
immers niet, ik mag dan misschien vrij behaard zijn, ik kan niet eeuwig in het koude
water blijven…
Daarom moeten wij als mensen opletten voor onderkoeling, en dit zowel bij onszelf als
bij andere leden. Vanaf je het moment dat je gedesoriënteerd raakt, je hartslag voelt
dalen of je je verward voelt, breng meteen iemand op de hoogte! Dit is namelijk een van
de eerste stadia, waartegen wij nog iets kunnen inbrengen. Denk niet bij jezelf: “Wat
gaan de anderen nu wel niet van me denken”, jouw veiligheid gaat voor! We hebben

trouwens steeds Frederik de redder en Ramesh de verpleegkundi-
ge tot onzer beschikking, als dat een troost mag wezen.
Dit is geen grap en ook geen weerhouding, maar het is de plicht
als club u op de hoogte te stellen van mogelijke gevolgen. Niet te
verwarren met rillen, dit doet een ijsbeer om zich op te warmen…
(Hoewel er ook andere opwarmingsmogelijkheden zijn)

MMooppppeenn vvaann GGlleennnn vv iiaa  nneettlloogg ..

     

Glenn heeft een deel moppen via netlog gelanceerd, voor de mensen die geen netlog
hebben vind je hier alle moppen terug.

's Morgens wil ik je in me voelen,
Je met m'n lippen strelen
En je met m'n mond naar binnen zuigen
Heet guts je dan naar binnen...
Ja zo moet koffie zijn.

Heel zachtjes kom je 's nachts naar me toe
Je betast al mijn naakte plekken
Totdat je die ene plek hebt gevonden en begint te zuigen
Je vindt het heerlijk...   Rotmug!!!!

 



Ik zoek je gaatje en steek hem erin
Ik begin te pompen en te hijgen
Dan zit je weer vol...
Eindelijk kan ik weer normaal fietsen!

Het was een zwoele zomeravond, haar ogen glinsterden
Ik schoof haar benen uit elkaar, zocht haar tepels
Ik was zenuwachtig en opgewonden tegelijk...
Ik had nog nooit een koe gemolken!

Smachtend haal ik hem eruit
Ik open mijn mond en neem hem tussen mijn lippen
Ik wil er wel in bijten
De witte lading vult mijn mond...
Heerlijk zo'n magnum van ola!

Ik ril en kreun van genot
Als ik dat lange harde ding met dat zachte kopje
In dat behaard en goed gesmeerd holletje steek...
Geweldig toch die oorstokjes!

Ik gleed met m'n vingers over haar koude gleuf
Ze moest nog opgewarmd worden
Dus ik gleed met m'n handen over d;r knopje
En toen sloeg ze op tilt...
Verslavend zo'n gokkast

Vannacht lag ik aan je te denken
ik wilde je voelen op mijn naakte lijf
Maar ik moest zonder jou in slaap vallen
Waar was je toen ik je nodig had...
Stomme pyama!

Heerlijk als hij stijf mijn mond in glijdt
Het vocht langs mijn lippen laat zijn sporen na
Zo warm, zo vochtig
Die rookworsten van de hema zijn altijd weer even lekker!

Soms verlang ik zo naar je
Word ik al vochtig als ik aan je denk
Dan trek ik mijn broek omlaag

 



Ren ik op je af en ga zitten...
Oh wc als jij er niet was,

langzaam glij ik in je
cm voor cm ga ik steeds dieper
je bent zo heet en nat
ik verlang naar je diepte
lekker he zo'n heet....
bad

smachtend kijk ik naar je
pak je vast en begin te likken
ik kan me niet meer inhouden ik wil je nu
ik open mijn mond en sluit mijn lippen om je heen
hmm heerlijk zo'n lollie!!

Ik haat jongens: ze gebruiken me op school, in bed en in het cafe. Ze trekken alles uit
wat ik aanheb. Ze zetten me aan hun lippen nadat ze me vurig hebben gemaakt.Waarom
zijn ze zo op me gesteld? Ik ben toch ook maar een gewone... sigaret.

Ik legde mijn hoofd achterover. Ik wist wat hij wilde, maar wou dat hij het niet deed. Ik
begon zachtjes te kreunen. Hij zei: Stil maar, het doet geen pijn meer, hij is eruit. Het
was de eerste keer dat ik... een kies liet trekken.

Je greep me bij de hals. Ik kon me niet verweren! Je drukte je lippen tegen die van mij. Ik
voelde de levenskracht uit me verdwijnen. Ach, ik ben toch ook maar een... bierflesje.

Als ik naar je kijk ben je zo lief, maar als ik mijn lang geval bovenhaal, trek je je neusje
op en als ik op je wil schieten, wip je weg... stom konijn.

Ik leg mijn hand op je hals en streel je wat, voorzichtig gaat je opening naar mijn mond
mmmmhhhh... bier uit een flesje.

Vannacht lag ik aan je te denken, ik wilde je voelen op mijn naakte lijf, maar ik moest
weer zonder jou slapen, waar was je... stomme pyjama.

Ik loop voorbij en zie je achter het raam staan, grote koplampen en een lekker kontje.
Ja, je bent mooi. Ik verlang naar je... tja wordt dit mijn nieuwe auto?

Ja schat, pak dat harde ding vast in je hand. Speel er maar mee, maar niet te gevaarlijk
hé. Pas op, ja, ja, jaaaa... geweldig die vuurpijlen.

 



Je staat voor me klaar, ik ruik je en proef, je glijdt lekker in me binnen, mmmm... lekkere
kop koffie, wat zou ik zonder je beginnen?

Het was mijn 1e keer, ik moest gaan liggen, je vroeg of het wat wijder kon, ik kreunde
van de pijn, je was klaar... je haalde hem eruit. Ik ga nooit meer naar de tandarts.

Ik zweette als nooit te voren en mijn temperatuur steeg van warm naar heet. Hard ging
je naar binnen, het deed wel pijn... jij kut zetpil.

Je pakt me op. Je zet me in vuur en vlam. Je maakt me nat en maakt me heet. Je zuigt
me leeg en daarna gooi je mij weg. Ik... ik ben je sigaret.

Wat ik je ga zeggen gaat je veel pijn en verdriet doen, maar ik heb liever dat je het van
mij hoort dan van iemand anders. De paashaas bestaat niet.

Jouw zachte lippen op de mijne, ik voel hoe je tong bij me naar binnen glijd, jouw warme
handen op mijn koude buik! Wat is het toch fijn om een bierflesje te zijn.

Lekker zacht, zoet en vochtig. Je vocht druipt langs mijn kin. Proef je vocht heerlijk op
me tong. Jij lekkere... perzik.

Ik neem je in mijn hand en lik je af! Je witte vocht druipt langs mijn kin, en m'n handen
plakken! Dit is het genot. Hmmmmmmmm lekker... zo'n softijsje.

Ik wil je mee in bad, samen in het hete water tot je bijna smelt, ik wil je vasthouden en
met je spelen tot je gek wordt van mijn vingers. Wil je dat, rubbereendje?

Ik had je nodig dus ik stak hem er in. Toen je vol was en ik moest betalen was ik pas
echt genaaid... verdomme benzine is duur.

Elke dag snak ik naar je, elke dag passeer je langs mijn hart, elke dag heb ik lucht nodig.
Het is lente: de vogeltjes doen het, de bijtjes doen het, de vlinders doen het. Zullen wij
het ook doen.... Zotteke, we kunnen toch niet vliegen.

Je gebruikt me, maakt me heet, vreselijk nat en lebbert me af om jezelf te bevredigen
en daarna dump je me zomaar in de goot! Ach ja, ik ben
ook maar een sigaret.

Steek het lange ding in je mond, doe het heen en weer,
spuw het witte spul uit uw mond, o wat een lekkere
tandenborstel.

 



Langzaam stop ik m'n vinger erin, voel langs de haren en ga steeds dieper. Oh wat is
neuspeuteren toch lekker.

Ik kan uren naar je kijken, je bent ook zo mooi van stuk, jij lekker stuk. Wat kan een
breedbeeld TV toch mooi zijn.

Hij is hard, je pakt hem graag vast, hou hem stevig in de hand, zo geniet je er van.
Oooooh wat kan een borstelsteel toch goed in de hand liggen.

Soms verlang ik zo naar je, dan ren ik naar je toe en laat mijn broek zakken. Ik laat me
helemaal gaan. Wat zou ik zonder jou doen... wc-pot.

Je bent hard maar ruikt fris, langzaam laat ik je m'n mond in glijden. Ik zuig, sabbel en
bijt zachtjes, zal ik slikken? "MENTHOS! the fresh maker."

Ik haalde het uit mijn broek, stak het in de gleuf en drukte 1, 2, 3, 4 keer, alles kwam
eruit. Het was de eerste keer dat ik mijn bankkaart gebruikte.

Ik zat net te denken aan die lekkere tong, die ik gisteren nog proefde. Aan die lekkere
geur van jou, wat heb ik toch een schattig hondje.

Ik kan je laten dansen en liefde geven. Ik kan de volgende dag door het hoofd zweven. Ik
geef je troost en lol. Aangenaam mijn naam is ... alcohol.

Je krijgt een beurt, ik kijk in je hete vochtige gat, de damp slaat me tegemoet. Ik steek
hem erin, drijfnat haal ik 'm eruit. Ja, er zit genoeg olie in.

Je pakt hem vast, stroopt het vel naar achteren en steekt hem in je mond, je tong draait
rondjes en je proeft die heerlijke smaak van... lookworst.

Het was de eerste keer. Leuk experimenteren. Je bond m'n enkels vast. Vaster en vas-
ter. Maar we voelden dat het niet goed was. Te gevaarlijk dat bungee-jumpen.

Vanavond heb ik er echt zin in. Hij is keihard. Zachtjes druk ik hem erin. Hij wordt hele-
maal opgeslokt. Dit kan wel 2 uur duren. Wat een goede videofilm.

 



HHaa ll lloowweeeenn 22000088..

    

Ondertussen waren we 30 oktober en werd het tijd voor Halloween. Het was trouwens
de eerste volledige organisatie in handen van onze feestbestuurder. Iedereen druk in de
weer om de steiger te kuisen en de drankenstand op te zetten, voor de leden aanwezig
waren. De opzet was geslaagd rond de steiger liet de ver-
beelding weinig over aan de verbeelding, DYB zou en zal
Halloween vieren. Er waren heel wat leden aanwezig en de
meeste hadden hun zondags halloweenpak uit de kast
gehaald om toch maar goed over te komen, wat ons bijzon-
der deugd deed. Het werd een dolle boel in en rond het
water en de bar die werkte goed. Sommige personen die
zeker geen lid zouden worden van de club, kwamen die
avond opdraven en werden spontaan lid van de club, dus zo
zie je maar zeg nooit nooit. Er werd duchtig gezwommen,
gefotografeerd en vooral werd er duchtig gedronken. De
sfeer was bijzonder goed en er werd nog lang nagekaart in
de cafetaria van de Olympos en voor sommige leden waren
de stoelen na een tijdje wel wat klein, maar alles is opge-
lost. Iedereen ging met een goed gevoel weer de kleine
nacht in.

 



FFoottoo ffiinniisshh aaaann ddee vv ii jjvveerr ..

    

Dit seizoen worden er bijzonder veel foto's genomen op de steiger en hoe meer foto's er
gemaakt worden, hoe meer er ook gezaagd wordt van mijn haar ligt niet goed, of ik sta
er nooit goed op. Maar de leden beginnen zich steeds zotter en zotter te gedragen en
dat allemaal voor op de foto te staan. Ondertussen denk ik dat de helft van Netlog reeds
vol staat met foto's die ik gemaakt heb. Tja de meeste leden hebben een Netlog en
vooral de Dendermondse Ijsberen hebben er ook een clan opgesticht en die wordt bijzon-
der veel bezocht. Ook onze website doet het goed en voor wie
het nog niet moest weten het nieuwe adres is www.dender-
mondseijsberen.be, en als je dan toch even opbezoek bent, zet
dan maar een kriebel in het gastenboek.

VVrrooeeggeerree lleeddeenn kkwwaammeenn tteerruugg eeeennss ii jj ssbbeerreenn..

     

We hebben het dit seizoen al meegemaakt dat leden die jarenlang lid geweest zijn van
DYB, toch nog eens een frisse duik kwamen nemen in onze vijver. Normaal gingen ze
terug lid worden van DYB, maar om diverse reden is dat nog niet gebeurd. Toch zat de
schrik er een beetje in voor de eerste keer in jaren terug het water te trotseren en met
succes vond ik. Filip was de eerste die eens kwam proberen en dan Amakua en als het
nog niet genoeg was kwam ook Jorijn nog eens op de proppen om
een duik te nemen. Het was echt een prettig weerzien en we hopen
stiekem dat ze vroeg of laat zich toch terug aansluiten bij de club.

 



WWeeeekkeenndd ttee OOrrtthhoo ..

    

Sinds vorig seizoen zijn we er mee begonnen en aangezien het leuk is wordt er dit sei-
zoen uiteraard met verder gedaan, de wedstrijd te Theux is de ideale manier om eens op
weekend te gaan. De vrijdag starten we dan richting Ortho en voor de liefhebbers in
Otho  drinken we porto. Het vertrek was dit jaar wat rommelig maar geen probleem alles
is te vinden René & co  waren vertrokken en Ikke & co vertrokken dan ook vanuit Berlare
afspraak in La Roche, tot zover geen vuiltje aan de lucht. In La Roche aangekomen, werd
er direct naar René gebeld en die schrok dat wij er al waren, we stonden aan het station
in La Roche. Er werd vol ongeloof gereageerd en niemand wist het station in La Roche
zijn en eerlijk gezegd ik herkende mij daar ook niet direct. Effe een uurtje rondgetoerd,
ah ja we waren er toch en we beleven maar rondtoeren. Toen ik plotseling het een beet-
je beu was, na de zoveelste veldweg dat ons Trees voor mij uitgezocht had, tikte ik
Ortho in en raar maar waar ik moet nog een uur verder rijden. Gas gegeven zijn we toch
in het afgesproken La Roche en andennes  gearriveerd. Er zijn namelijk twee La Roches
en dat van de Ardennen staat niet op de GPS. Er werd  hartelijk om gelachen en het
bleek dat het een heel weekend zou duren. Iets verorberd, tja van driven krijg je fameus
honger. Daarna richting Ortho … waar het een rustige avond werd. Tja René was weer
huiswaarts gekeerd wegens het vele werk en Ramesh kon nog niet aanwezig zijn, die
kwamen pas op zaterdag terug. Het werd heel rustig en gezellig en de twee kindjes gin-
gen met een laptop naar een film kijken. 's Anderendaags had het flink gesneeuwd en
dan kun je het al raden hé sneeuwpret alom. Marleen was heel goed en gezind opgestaan
en we hoorden haar zingen … rode rozen in de sneeuw … en toen ik de hal stond, hoor-
de ik een stommel … onze feestbestuurder was met de Kitty kousen van de trap gegle-
den … deel één en ik draaide me om wegens het gestommel en Marleen had blijkbaar
niet genoeg gekregen, dat ze ook het tweede deel van de trap gleed. Ze had zich wel
wat pijn gedaan en iedereen moest zijn lach inhouden en toen we haar wilden helpen zei
ze neeeeeeeee. Alles is toch nog goed gekomen. Dan gingen we wandelen in de sneeuw
en weer moest onze feestbestuurder het ontgelden van rond vliegende sneeuwballen. Zo
is de dag voorbij gegaan. Ondertussen was René ook al toegekomen en had lekkere spa-
ghetti klaar gemaakt. 's Avonds is heel
laat nog Ramesh toe gekomen en die had
nog een beetje spaghetti over, wat wil je
met twee opgeroeiende tieners in huis.
Er werd een heel leuk spelletje gespeeld
… pictionary … en we hebben ons koste-
lijk geamuseerd. Van een korte nacht
genietend was het 's anderendaags
vroeg opstaan en dan de ruiten ontdooi-
en en richting Theux.

 



WWeeddssttrr ii jjdd ttee TThheeuuxx ..

    

Op zondag was er heel wat volk aanwezig op de wedstrijd in Theux en DYB kennende,
werd het weer een dolle boel, eerst nog de andere clubs begroeten en dan ons gaan
omkleden voor de wedstrijd en demonstratie. Langs de kent van het zwembad lag nog
een beetje sneeuw op een hoop van het opkuisen voor de wedstrijd en welke club zat er
het eerste in … yep DYB, ik denk dat we zelf de plaatselijke pers gehaald hebben. Peter
had een flesje bij dat enorm geliefd was, met verwarmingsmiddel erin. Het werd een dolle
boel en daarna samen poseren voor de groepsfoto voor de website. Agneta had haar
nieuwe make up  opgedaan en daardoor blauwe lippen en had het redelijk kou, of zou het
van de sneeuw gekomen zijn? Thomas heeft weer zijn best gedaan tijdens de wedstrijd,
juist mag hij niet zoveel omkijken als er nog iemand achter hem zwemt, zelfs de Vincent
gaf die raad. Maar onze nieuwe wedstrijdzwemmer doet het goed dit seizoen. Thierry
heeft ook zijn best gedaan, maar voor de tweede wedstrijd gaf hij forfait, hij had de
omroeper niet gehoord … daarna hebben ze nog
samen (met een zwemmer van theux) de wedstrijd
gezwommen, als twee broeders naast elkaar. En
dan een flinke maaltijd en de dag was weer goed.
Juist een klein detail, in het naar huis rijden hebben
er sommige vijf à zes uur overgedaan. De reden
het was flink beginnen sneeuwen en dan gaat het
niet zo snel meer op de baan. Maar we zijn allen en
goed wel thuis gekomen van een flink avontuur.

 



HHeerrsstteell ll iinngg vvaann ddee ss tteeiiggeerr ..

    

Op woensdag 26 november 2008 nam voorzitter Ramesh de beslissing van eindelijk aan
de steiger te beginnen. Hij belde me op omstreeks drie uur 's namiddags en vroeg of ik
hem wilde helpen. Die eerste dag hebben we, om eerlijk te zijn, enkel uitgemeten en het
nodige materiaal gehaald. Omdat Ramesh donderdag moest werken hebben we de werk-
zaamheden vrijdagmorgen verder gezet. Ik had ondertussen enkele mensen gebeld en
kregen dan uiteindelijk ook versterking van Frederik en Niels. Fredje had zijn droogpak
meegebracht en daardoor konden we dan ook vrij simpel de balken vervangen.
Terwijl Thomas, Fredje en Ramesh aan de grote steiger bezig waren, hielden Niels en ik
ons bezig met de kleine steiger. Daar waren immers alle balken doorgezakt en moesten
dus ook vervangen worden. We hadden bijna alles losgemaakt toen ik wou proberen iets
verder te gaan. Ik was namelijk vergeten enkele vijzen aan de andere kant los te draaien.
Toen ik Niels vroeg of hem dat een goed idee leek, raadde hij het me af. Ik slaagde zijn
waarschuwingen in de wind en deed het toch, met als gevolg... dat de steiger instortte!
Alles lag erin: Niels, de boormachine van Fredje, Niels, ik en Niels.
Na dit korte intermezzo kwamen we tot de conclusie dat we geen extra droge kleren
mee hadden. Ik belde dus onmiddellijk naar mijn moeder, Marleen, die me niet geloofde.
Ik gaf Niels door en die vertelde het verhaal, maar hem geloofde ze ook niet. Thomas,
ook niet. Uiteindelijk kwam Fredje aan de lijn en was mijn belkrediet er ver doorgedraaid,
toen ze het uiteindelijk geloofde. Het was een zeer snelle interventie van een getrainde
flik. Met andere woorden: ze was binnen het halfuur ter plaatse.
Toen ook deze dag ten einde liep zijn hebben we zaterdag nog even moeten doorwer-
ken, maar dat was vrij snel afgerond. Tegen de middag waren beide steigers gemaakt en
kon de rest van de ijsberen hen weer in gebruik nemen. 
Lang leve de goede ideeën van onze voorzitter!

SSiinntteerrkk llaaaass bbii jj DDYYBB..

     

Vorig seizoen was het de eerste keer en natuurlijk moest het dan dit seizoen ook door-
gaan en het zal een jaarlijkse traditie worden bij DYB … wie komt er alle jaren … inder-
daad … Sinterklaas en samen met zijn zwarte pieten kwam hij dit jaar weer eens op
bezoek bij die brave ijsberen. Niels en Joachim
hadden zich aangeboden om zwarte piet te spe-
len, de Sint was weer voor de gelegenheid Peter
en het werd met die twee echt een dolle boel. De
afspraak was om drie uur ons verkleden te Zele, in
een beschikbaar lokaal en het toeval wil, dat wel
elkaar al veel vroeger tegen kwamen. De Sint
(Peter) en de zwarte pieten waren in dezelfde win-
kel geweest en aangezien het toen nog heel vroeg

 



was, gingen we eerst de heilige Jupiler aanbidden. De sfeer zat er meteen in “ahnieee” er
werd flink wat afgelachen en dan ging het richting kleedruimte en verwisselden we even
van kledij. Tijdens het schminken van de pieten werd er
flik wat afgelachen en het werd zoals verwacht een
dolle boel en ze zagen heel zwart. We moesten ons
ineens haasten om nog tijdig in Dendermonde op tijd te
zijn. Toen we op de parking van Olympos toe kwamen,
ging het richting zwembad en daar stonden al veel kij-
klustigen, leden met klein kinderen of kleine zus en al
snel kregen de twee zwarte pieten van François een
leuke naam toe bedeeld … piet deugeniet en piet kattekwaad en de twee pieten vonden
die namen wel leuk en de kinderen keken vol bewondering naar de Sint en sommige
begonnen te wenen, waarschijnlijk nog een beetje stout geweest de laatste uren. De
kleinzoon van François kwam de Sint spontaan vertellen wat hij hem gebracht heeft die
nacht … een circus … wat wist de Sint op dat moment eraf en er kwam toch een aarze-
lende ja op. En op de steiger kon de Sint de trotse ijsberen bewonderen die heel hard
hun best deden en er spontaan in het water gingen en de Sint zag dat het goed was.
Dan gingen we naar jaarlijkse traditie een bezoekje brengen aan de cafetaria van
Olympos en daar de kindjes gaan begroeten. Juist heeft de Sint een probleem om het
heilig water te nuttigen … die baard zit steeds in de weg. In de Olympos werd dat al snel
opgelost met een rietje en het smaakte. Ondertussen had de peter van de ijsberen,
Honoré, op de heilige GSM gebeld of hij niet snel kon komen, aangezien de kleinkinderen
van de buurman nog aanwezig waren en dat werd gedaan, snel richting Honoré. Daar
werd het een echt feest, de kinderen waren heel tevreden met het bezoek van de Sint,
juist de kleinste spruit niet, op de schoot van de Sint begon ze te wenen, maar van een
veilige afstand zat ze terug te wuiven. Toen ging de Sint met de pieten nog eens rond in
een wijk en de kinderen waren daar ook heel blij om de Sint te zien. Dan kwam de officië-
le uitnodiging dat de Sint de Kerstman uitnodigde om langs te komen bij de
ijsberen en hij gaat dat doen. Afspraak op dinsdag 23 december. Ik wil langs
deze weg iedereen ook bedanken die van dit evenement een succes maakten,
Ramesh voor het lokaal en den boek en Marleen voor de goede zorgen en de
koekjes en Honoré voor de jenever en zijn buurman voor de fles cognac en

uiteraard piet kattekwaad voor het vervoer.

 



KKeerrssttdduuiikk  tt ee BBrruuggggee..

    

Bij deze een  uitnodiging voor de kerstduik op zondag 21 december van Brugge. Er zijn
al heel wat leden die aanwezig zullen zijn.

DDee KKeerrss ttmmaann kkoommtt  ooppbbeezzooeekk bbii jj DDYYBB..

     

Op dinsdag 23 december komt de Kerstman op bezoek bij
DYB om 19 uur aan de steiger. Op roep aan alle leden, gelieve
allen zo massaal mogelijk aanwezig te zijn want er zal weer
heerlijke soep en drank aanwezig zijn en we gaan er een leuk
feestje van maken geloof me vrij. Kijk anders maar eens op
onze website naar foto's van het vorige jaar.

 



NNiieeuuww jjaaaarrssdduuiikk  ttee OOoosstteennddee oopp  33 jjaannuuaarr ii  22000099..

    

Inschrijven voor de Nieuwjaarsduik kan via deze website en kost ! 5 in voorinschrijving.
De duik vindt plaats op het strand voor de "Drie Gapers" (bij het Stedelijke Zwembad en
het Thermae Palace Hotel).
Als deelnemer krijg je een polsbandje dat je toegang biedt tot het voorbehouden start-
vak op het strand. Daarnaast heb je recht op:
een toffe muts
een Smeets jenevertje
Royco Minute Soup
prijzentas (na afloop in ruil voor uw polsbandje)
een toffe warming-up
omkleedruimte in de deelnemerszone
ijskoud Noordzee water!
Bij je inschrijving kan je het unieke Nieuwjaarsduik-sweatshirt (lange mouw) bestellen
voor slechts ! 12. Het ontwerp vind je binnenkort op deze website!
Programma
11u00 start daginschrijvingen (naast het Stedelijk Zwembad) mogelijkheid tot omkleden
in het Stedelijk Zwembad en extra tenten naast het zwembad. Afhalen T-shirt (naast het
Stedelijk Zwembad)
14u30 verzameling in het startvak op het strand
14u45 gezamelijke opwarming
15u00 startschot voor de frisse duik

Aanmelden
Iedereen die vooringeschreven is dient zich persoonlijk aan te melden aan de
voorinschrijvingsstand. Deze bevindt zich naast het Stedelijk Zwembad. Daar ontvang je
een polsbandje dat je toegang geeft tot het startvak (en waarmee je nadien je prijzen-
tas in ontvangst kunt nemen) en eventueel een T-shirt bonnetje (indien je een T-shirt
bestelde bij je inschrijving).
Opgelet: deelnemers die hun inschrijving via overschrijving betalen zijn verplicht om hun
betalingsbewijs op zak te hebben.

Kom op tijd naar de Nieuwjaarsduik. Het is traditioneel erg druk op de wegen naar
Oostende enkele uren voor de start van de Nieuwjaarsduik. Maak eventueel gebruik van
de Kusttram, deze stopt vlak bij het Stedelijke
Zwembad. (Halte: Koninginnelaan).
Kom verkleed!
Trek je gekste

Inschrijven kan nog tot 22 december bij Peter. Er
zijn er verschillende ingeschreven.

 



VVeerrkkoooopp  vvaann ddee zzeeeevvrruucchhtteenn tteenn vvoooorrddeellee vvaann DDYYBB..

    

Zoals jullie wel al vernomen hebben verkopen we dit seizoen zeevruchten om ons clubkas
te spijzen het geen wel nodig is. Ik ben bijzonder blij dat de leden zich zo inzetten voor
de verkoop en sommige leden doen hun uiterste
best en zullen waarschijnlijk de bijnaam krijgen van
zeevruchtje. Voor de leden die het nog niet weten
is het de bedoeling dat elk lid minstens vijf doosjes
verkoopt aan de prijs van 6,50 euro voor een
doosje. De zeevruchten zijn verkrijgbaar bij de
feestbestuurder Marleen Van Alboom of wel bij de
jeugdcoördinator Joachim Bosch. Ik hoop langs
deze weg dat iedereen zijn uiterste best doet om
de club er boven op te helpen.

NN iieeuuww jjaaaarrssrreecceepptt iiee oopp  ddee sstteeiiggeerr ..

     

Op dinsdag 6 januari zal weer de nieuwjaarsreceptie door-
gaan op de steiger. Onder het motto een frisse duik voor
het nieuwe jaar zal er weer duchtige gevierd worden. Ieder
lid is van harte welkom en we hopen zoveel mogelijk leden
te mogen begroeten op deze receptie en zoals vorig jaar
zullen we er weer een dolle boel van maken.

MMeeddeeddeell iinngg  vvaann hheett  bbeess ttuuuurr ..

     

Beste leden,

Geruchten deden reeds hun ronde binnen de club.  Het voltallig bestuur is daarom op
dinsdag 16 december 2008 samengekomen om de zaken proberen uit te klaren in over-
eenstemming met ons huishoudelijk reglement.  Er is besloten om over te gaan tot
schorsing van onbepaalde duur van een lid van de Dendermondse Ijsberen.
Wij hopen dat hiermee de rust binnen de club kan terugke-
ren, dat iedereen zich weer goed voelt bij de ijsberen, en
dat iedereen de beslissing van het bestuur respecteert.

Het bestuur van de 'Dendermondse Ijsberen'

 



WWiisstt  jj ee ddaatt  ……

    

… bij Marleen 2 weken in één avond kunnen …
… Jiri bijzonder goed kan kaartlezen …
… dat Agneta zich vanaf nu altijd deftig gaat gedragen …
… dat diezelfde Agneta geen BROND haar heeft …
… dat je moet opletten als Stepahnie je chips aanbied, ze is nogal vrijgevig …
… dat je Glenn moet aanmanen om uit het water te komen …
… Den Beustel en Den Tieter zotte leden zijn, AHNEEEE …
… Sommige mannelijke leden graag komen zwemmen in BH en string …
… dat Jeroen en Preben enorm ruzie kunnen maken …
… dat de ijsberen een nieuwe kreet hebben “ahnieee” …
… dat Jiri tijdens Halloween zo'n honger had, dat hij eerst nog rijstkoeken aan het eten
was voor hij het water trotseerde …

SSlloo ttwwoooorrdd

     

Voilà, dybke 27 is een feit. Ik bedank iedereen voor de prachtige stoten die we ook
mocht meebeleven. Nu is het uitkijken naar dybke 28 waar we een dicht bij ons eind-
feest en de bewuste doop staan  en misschien nog over leuke gebeurtenissen van
het afgelopen seizoen gaan terug blikken. We gaan van sommige ijsberen nog
eens foto's van vroeger en nu ophalen. Dit zal een leuke rubriek worden denk ik
en wie al genomineerd is blijft nog even geheim. Dit is al vroeger beloofd maar zal heden
toch een feit worden.
Ondertussen dank ik u voor uuuwwwwaaaaandacht.

 



KKeetttt iinnggbboott ssiinngg mmeett :: JJ iirr ii  DDee MMaaeess sscchhaa llcckk  

    

De “Kettingbotsing” wordt terug in het leven geroepen sinds dit dybke, de vorige keer is
het een stille dood gestorven. 
Hier wordt via een vragenlijst een andere kijk op een lid gedaan. 
Het is de bedoeling dat dit lid de volgende aanduid. 

Naam: De Maesschalck
Voornaam: Jiri Robert
Roepnaam: voor sommigen is het Faceman en witteken
Geboortedatum: 20 Februari 1991  
Woonplaats:  Zele O-VL
Hobby's:  Fitness,Ijsberen,Snookeren,Pc
Lievelingseten:  Mosselen met frietjes
Haarkleur:  Donkerblond
Kleurogen:  grijs-groen
Lengte: 1m91
Schoenmaat: 48
Geslacht:  Mannelijk 
Lievelingsdier:  Fret
Geluksgetal: 13
Lievelingskleur: Zwart,Grijs, en Rood  
Mooiste land:  Dubaï
Ik ben een beetje verliefd op......:  ik noem geen namen :p
Ergste nachtmerrie: accidentje met de moto 
Mijn dagelijkse soap:  Simpsons
Leukste geschenk:  Vriendschap
Lijfspreuk:  No pain no game en There's a time and place for everything
Ik ben jaloers op: Michael Beaston
Mijn idool is: Shaggy
Favoriete groep:  The Belgian army
Lievelingsdrank:  Water
Beste film:  The Neverending Story
Mijn mooiste moment bij de IJsberen? 
De momenten die we samen doorbrengen na het ijsberen in de kantine
Wie vind je het leukste van het andere geslacht van de ijsberen? Agneta

En de volgende is: Peter

 



BBeessttuu uurr

    

VVoooorrzz ii tttt eerr

    

Ramesh Van Geeteruyen - Kouterstraat 67a W1 - 9240 Zele
Tel. 0478 23 14 80 - email: rameshvangeeteruyen@yahoo.com@

SSeeccrreett aarr iiss -- RReeddaacctt eeuurr DDYYBB’’kkee

     

Peter Van Doorsselaer - Kouterstraat 144 - 9240 Zele
Tel. 0475 65 20 63 - email: Peter.Van.Doorsselaer@vmw.be

PPeennnniinnggmmeeeesstt eerr

     

Ronald Cool - Vondelstraat 41 - 9280 Lebbeke
Tel. 0494 72 10 24 - email: ronald.cool@telenet.be

MMaatteerr iiaaaallmmeeeesstteerr  --  tt eecchhnniieekkeerr  --  DDYYBB ss hhoopp

     

René D’Hollander - Paling Botterstraat 1 bus 4 - 9200 Baasrode
Tel. 0485 78 06 41 - email: rene.dhollander@skynet.be

FFeeeessttbbeess ttuuuurrddeerr

     

Marleen Van Alboom - Lange Dijkstraat 158 - 9200 Dendermonde
Tel. 0472 82 72 64 - email: marleen.vanalboom@mail.be

JJeeuuggddccooöö rrdd iinnaattoorr

     

Joachim Bosch - Lange Dijkstraat 158 - 9200 Dendermonde
Tel. 0479 69 23 78 - email: senor.joaquin@hotmail.com

wwwwww..ddeennddeerrmmoonnddsseeiijjssbbeerreenn..bbee

     


