
 

Verslag overleg ijsberen 

Datum: 07 dec. 2022 
Aanwezig: SWEM : 

• Odil Vandevelde en Eric Willems 
IBK: 

• Luc Nijs  
WZK  

• Luc Van Landeghem  
DIJ:  

• Cor Janssens  
BYK 

• Koen Kerckhove en Katrien Kerckhove 
Outdoorswimming 

• Dirk Lauwers 
KZCY 

• Jo Jacobs (voorzitter) 
DYB 

• Yorick De Plecker 
IKZ 

• Jocelyne Dierickx 
Cool Huy 

• Marc Hennau 
Locatie: Online 

 
  
1 Verwelkoming 
  

Inge heet iedereen welkom. 
Alle aanwezigen stellen zichzelf en hun club/organisatie voor. 
 
Vergadering valt wat laat in het jaar.  Activiteit van SWEM is ondertussen al achter de rug.  Er wordt afgesproken dat we in het vervolg min. 2x samenkomen.   
 



 

• Eénmaal maand mei: evaluatie van afgelopen seizoen 
• Eénmaal maand september: vooruitblik nieuw seizoen. 

 
2.  Activiteiten seizoen 2022-2023 
  

• Alle clubs merken opnieuw redelijk wat interesse en een stijging van hun leden.   Momenteel is er overal nog ruimte voor nieuwe leden. 
• Zwemfed zal de lijst met activiteiten opnemen op de activiteitenpagina op de website en via de facebook “open water Vlaanderen” de activiteiten bekend 

maken. 
 

Datum Activiteit Organisatie 
30/10/2022 Wedstrijdactiviteit in Wachtebeke SWEM 
17/12/2022 Kerstduik BYK 
08/01/2023 Nieuwjaarsduik IBK 
15/01/2023 55e Nationaal ijsberenzwemfeest: competitie BYK 
15/01/2023 Nieuwjaarsduik Sint-Niklaas WZK 
22/01/2023 Winterzwemfeest DIJ 
12/02/2023 Zwemfeest Dendermonde DYB 

 
• KZCY geeft aan nog niet te weten of hun wedstrijdactiviteit zal doorgaan.  Beslissing zal binnenkort genomen worden.  In het algemeen merken ze minder en 

minder zwemmers te vinden die interesse hebben in de wedstrijdactiviteiten (zeker ook verplaatsing). Recreatieve events (zoals de Deurnse IJsberen 
organiseren in januari trekken wel veel zwemmers).  Ook andere clubs herkennen dit.   
 

• Volgende clubs hebben ook een ijsberen-afdeling: ZDKK, SOS + een groepering in Herentals en in Hasselt 
 

3 Besproken punten: 
 • Naam? 

De naam “ijsberen” is toch de voorkeur van de meeste personen die aanwezig zijn.  Wel herkennen ze zich niet in het beeld dat opgehangen wordt in de 
media (nieuwjaarsduik Oostende georganiseerd door GOLAZO).  Via zwemfedkanalen tips & tricks verspreiden en benadrukken dat de combinatie van 
ijsberen en alcohol absoluut niet de bedoeling is. 
 

• Bijscholing? 
Luc Van Landeghem (WZK) geeft aan dat hij wel interesse heeft rond een bijscholing voor ijsberenclubs of personen die hier interesse in hebben.  
Bijvoorbeeld rond de medische voordelen van ijsberen.  Andere aanwezigen zijn hier ook wel voor te vinden maar geven tevens aan dat er nog maar weinig 
wetenschappelijk bewijs te vinden is, dat ijsberen een positief effect heeft op de gezondheid. 



 

Wat is een geschikt tijdstip?  
Vlak voor de aanvang van het seizoen bv. maand september.  Inge zal dit intern bekijken en terugkoppelen hierover tijdens de vergadering in mei. 
 

• Deelnemen aan elkaars trainingen? 
Vraag is vorig jaar ook eens gesteld geweest: is het voor de verzekering mogelijk als leden van ijsbeerclub-X gaan trainen bij ijsbeerclub-Y (beide clubs zijn 
aangesloten bij zwemfed).   Inge heeft dit nagevraagd bij Arena en voor de verzekering is dit in orde.  Hoe-wat-wanneer: clubs zelf afspreken. 
 

• Locaties waar men in open water kan zwemmen: 
Outdoorswimming heeft hier onderzoek naar gedaan en een recente kaart op hun website geplaatst.  Indien er nog ontbrekende plaatsen zijn, mag je dit 
zeker aan hen doorgeven. 
Duik erin (outdoorswimming.be) 
 

• Veiligheid: 
 

o IKZ geeft aan dat het niet evident is om altijd voldoende redders te vinden die willen redden op een ijsbeerlocatie.  Hoe doen andere clubs dit? 
In Deurne zijn er redelijk wat leden zelf ook redder en maken ze een beurtrol op, werkt goed.   Sommige clubs huren ook redders (betaling). 
 
Vanuit zwemfed is het sinds 01/09 mogelijk dat leden van zwemfed jaarlijks 15 euro korting krijgen op hun reddersbijscholing.  Hiervoor is het wel 
nodig dat de reddersdiploma’s doorgemaild worden naar sarah.sturtewagen@zwemfed.be 
 

o DIJ heeft geïnvesteerd in een vlot, dat gebruikt kan worden door de redders.  Indien clubs dit wensen te zien, kunnen ze hiervoor met Cor 
afspreken. 

 
 Volgende vergadering: 10 mei om 20u30. 

 

https://www.outdoorswimming.be/Duikerin.html#custom-html-ac
mailto:sarah.sturtewagen@zwemfed.be

