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| Van de voorzitter   
Jan Willem Snippe 

Mooi dat u weer deze rijk gevulde Nieuwsbrief tot u 

neemt. Het zijn, zoals u zult zien, weer drukke tijden op 

de AGSR. En Oud Gyas doet daar regelmatig aan mee.   

20 mei: De Gyas Meerkamp 

Ik wil u graag wijzen  op 20 mei: De Gyas Meerkamp op 

het Hoornse Meer! 

Bij deze nieuwe wedstrijd die Gyas organiseert – op het 

Hoornse meer -  bent u zeer welkom! Oud Gyas is 

hoofdsponsor. U bent uitdrukkelijk uitgenodigd in de 

boot (C4) te stappen!! Activeer dus snel oude 

ploeggenoten, bestuurscollega’s, en alle andere Gyas-

vrienden die u kunt opdiepen.  Maken we er een plezierig 

feest van. 

Elders verneemt u dat het goed gaat met uw oude 

vereniging.  Ondanks donkere wolken in de vorm van 

stalen wanden langs ons kanaal en de grote ingrijpende 

wegenbouw rond het Julianaplein.  

Ook Oud Gyas floreert. Voor Gyas is het erg prettig dat ze 

zo nu en dan een beroep kan doen op oud-leden. We 

verheugen ons nog steeds in een gestage groei.  Komt u 

oude Gyas-maten tegen, informeert u dan even of men lid 

van Oud Gyas is.  We missen hier en daar nog wel wat 

oud-leden. 

En mocht het er toch niet van gekomen zijn eens langs te 

komen, dan toch in ieder geval: tot ziens op de  

NSRF-borrel, zondag 2 juli. 

 

Voorzitter met EJD 2007 reünie 

| In deze nieuwsbrief  

| Hoe gaat het op  Gyas? 

| Sophie in de Nationale Dubbelvier 

| NK-klein succesvol voor Gyas 

| Hoe was de Headborrel? 

| Ringweg en kades - update 

| Nieuwe bestuursleden 

| Nieuw: Gyas Meerkamp!! 

| Twee generaties Gyas 

| Huh? Torshavn Marathon? 

| Wadletiek 

| Gyas Fietskleding 

| Agenda 
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| Hoe gaat het op Gyas?  
Paul Janssen, Praeses h.t. der A.G.S.R. Gyas 

De lente ontluikt en dat merken we ook op Gyas. 

Onderweg naar Gyas staan alle bomen weer in bloei en 

eenmaal aangekomen heten we weer een complete 

lichting lenteleden van harte welkom op het 

Bootenhuysch. Wat fijn om weer zo’n enthousiaste groep 

te zien! Wederom zijn er ook meer dan genoeg Gyanen 

die staan te springen om de nieuwe leden te ontvangen 

en te coachen. Wat populariteit en betrokkenheid bij de 

vereniging betreft zit het hartstikke goed. 

De lenteperiode is op meer vlakken een periode van 

nieuw begin. Het kortebaan-seizoen is weer van start 

gegaan, dus voor menig eerstejaars wedstrijdroeier is 

deze maand de eerste boord aan boord race gevaren. 

Daarbij had Eerstejaars Zwaar bijna een gouden debuut 

op de 2k, maar helaas grepen ze net naast de winst. Er is 

uiteraard maar één winnaar en net niet winnen is ook 

verliezen, dus de motivatie voor de komende race is 

meer dan aanwezig. 

Ondertussen zijn we ook op bestuurlijk vlak bezig met 

een verse start. Sinds dertig maart mag Bastiaan 

Buschman zich trots kandidaats-praeses ’17-’18 

noemen. Het is best een apart idee dat daarmee het einde 

van mijn bestuursjaar alweer in zicht komt, maar 

gelukkig toont Bastiaan zich door enthousiasme en 

gedrevenheid een opvolger waar ik veel vertrouwen in 

heb. Dank aan Oud-Gyas leden Marleen en Ingrid, die mij 

geholpen hebben bij de sollicitatie. Het is nu aan Bastiaan 

om een nieuwe groep om zich heen te verzamelen en te 

zorgen dat Gyas volgend jaar weer een voltallig en 

ambitieus bestuur heeft. 

Vernieuwing is echt een terugkerend lente thema in deze 

editie van de ‘Stand van zaken’, want daaronder verstaan 

we natuurlijk ook de innovatie vanuit Het Beste Idee van 

Gyas! Er zijn al diverse ideeën ingediend en ik heb in de 

wandelgangen nog meer mooie plannen gehoord die as 

we speak worden uitgedokterd. Grote waardering voor 

dit terugkerende initiatief van Oud Gyas. 

In de volgende nieuwsbrief is vast te lezen wie er deel uit 

zullen maken van kandidaats-bestuur Buschman en wat 

er is verkozen tot Beste Idee van Gyas. Ik sluit dit keer de 

‘Stand van zaken’ dan ook met ruim genoeg moois om 

naar uit te kijken. Tot volgende keer! 

| Sophie in de nationale dubbelvier 

Jan-Willem Gabriëls 

Op 17 april werd bekend dat Sophie Souwer een plek 

heeft bemachtigd in de nationale dames dubbelvier. De 

afgelopen jaren gold de dubbelvier als prioriteitsboot van 

de Nederlandse vrouwen en de ploeg won op de 

Olympische Spelen in Rio het zilver achter Duitsland.  

Na Rio heeft Chantal Achterberg haar roei carrière 

beëindigd en slagvrouw Chantal Bouw is momenteel 

zwanger. Naast Sophie zal Olivia van Rooijen de tweede 

vrijgekomen plek in nemen en vormen zij met Inge 

Janssen en Nicole Beukers de ploeg die naar de eerste 

wereldbeker zal worden uitgezonden.  

 
Sophie en Nicole zijn blij (foto Njord) 

Coach Josy Verdonkschot heeft echter al wel te kennen 

gegeven dat deze opstelling niet per definitie de 

opstelling is waar hij het hele seizoen mee wil varen, 

maar dat deze opstelling op dit moment zijn voorkeur 

heeft. Wij zullen Sophie daarom sowieso aan de start zien 

liggen van de eerste Wereldbeker van dit seizoen van 5 

tot en met 7 mei in Belgrado.  

Wie hier ook aan de start zal liggen is Marloes 

Oldenburg. Zij zal samen met Lisa Scheenaard in de 

dubbeltwee starten. Scheenaard heeft laten zien hard te 

kunnen varen in de skiff en had de keus om te starten in 

de skiff of in de dubbeltwee. Zij heeft er voor gekozen om 

samen met Marloes te starten in de dubbeltwee. De twee 

dames kennen elkaar goed, aangezien zij vorig jaar nipt 

de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Rio 

misliepen.  
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| NK-klein succesvol voor Gyas 

Jan-Willem Gabriëls 

Op 22 en 23 april vond op de Bosbaan het NK-klein 

plaats. Dit weekend werd er door de mannen en vrouwen 

gestreden voor de nationale titels voor licht- en 

zwaargewichten in de skiff en twee-zonder.  

Namens Gyas nam er een groot aantal roeiers deel aan 

het door wind geteisterde en gehinderde toernooi. Toen 

de stofwolken zondagmiddag opgetrokken waren bleek 

het een uitermate succesvol weekend voor Gyas.  

DE2- en LE2- 

Ymkje Clevering wist samen met haar inmiddels vaste 

partner Veronique Meester (Nereus) de nationale titel in 

de zware vrouwen twee-zonder te veroveren. Daarmee 

worden ze ook uitgenodigd voor de KNRB-equipe. 

Sybren Visser en Nils Meijer deden hetzelfde door de 

lichte twee-zonder met overmacht te winnen.  

DE1x 

Als klap op de vuurpijl wist Sophie Souwer de nationale 

titel in de zware dames skiff te winnen voor favoriete 

Lisa Scheenaard. Scheenaard had op de Skiffhead nog 

veel indruk gemaakt en werd vooraf betiteld als favoriet 

voor de nationale titel. Tijdens de timetrial had Sophie al 

laten zien over voldoende snelheid te beschikken door de 

snelste tijd te noteren en dit kunstje herhaalde zijn in de 

boord aan boord finale.  

Met haar overwinning laat Sophie zien dat haar selectie 

voor de prioriteitsboot bij de vrouwen, de dubbelvier, 

meer dan terecht is.  

Eline Feitsma sneuvelde helaas al in de kwartfinale van 

het dames toernooi, voor Marloes Oldenburg en Baukje 

Zaaijer was de halve finale het eindstation. Beide dames 

lieten vervolgens een goede B-finale zien, waarin zij 

respectievelijk 1ste en 2de werden.  

LE1x 

In de lichte mannenskiff was Gyas met 5 man ook sterk 

vertegenwoordigd. Geen van de heren wist echter door te 

dringen tot de finale. Olympiër Joris Pijs, Damion 

Eigenberg en Just van der Endt roeiden alle drie de B-

finale, waarin zij respectievelijk 6de, 4de en 3de werden.  

SB1x 

Luuk Adema wist in de mannenskiff helaas de door 

Koen Metsemakers gewonnen finale niet te bereiken, 

maar wist de B-finale te winnen. Doordat hij hiermee de 

hoogst geklasseerde <23 roeier is, wordt de nationale 

titel < 23 (SB1x) aan hem toebedeeld.   

Met 4 nationale titels kan de NK klein voor Gyas in ieder 

geval succesvol worden genoemd. 

| Headborrel 2017 
Juliette Schoute 

De Head Borrel; voor de meesten onder jullie de 

bekendste jaarlijkse Oud Gyas bijeenkomst. Deze vond 

plaats in café Hesp, aan de Amstel, zodat het weerzien 

van (oud) verenigingsgenoten, gepaard kan gaan met het 

kijken naar en aanmoedigen van langskomende 

(Gyas)ploegen die zich wagen aan de 8 km lange tocht 

naar Ouderkerk aan de Amstel.  

Zo was ook dit jaar weer de insteek op zaterdag 18 maart 

jl. Het weerzien met verenigingsgenoten was weer een 

succes. Het was zelfs druk te noemen: vanaf de aanvang 

tot ver voorbij de officiële eindtijd van de borrel. Jong en 

Oud Gyas kwam langs om onder het genot van een hapje 

en drankje bij te praten met vrienden en bekenden. Een 

enkeling kwam na hun reeds verroeide wedstrijd nog 

even langs. 

 

Het weer werkte dit jaar niet mee om vanaf het terras de 

vrouwen- en clubploegen aan te kunnen moedigen. Maar 

dat drukte de pret niet. 

We hopen dat volgend jaar op de zaterdag van de Head 

nog meer mensen naar de Amstel zullen afreizen voor de 

Oud Gyas Borrel, en misschien ook om nog een beetje 

roeien te kijken. 

NSRF borrel: zondag 2 juli 

De zomerborrel van Oud Gyas staat dit jaar weer gepland 

tijdens de NSRF, op zondag 2 juli 2017 aan de Bosbaan. 

Maak je agenda op die middag alvast vrij en kom langs! 
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| Kades, Zuidelijke ringweg en 

huisvesting; update 
Lars van Dijk 

In de laatste nieuwsbrief berichtten we al dat het gedaan 

is met de rust rondom Gyas’ botenhuis. We schreven over 

de vervanging van de beschoeiing op het Noord-

Willemskanaal (NWK) en het project Aanpak Ring Zuid 

en de huisvesting van Gyas.  

Proef kades Noord-Willems Kanaal 

Er zijn inmiddels voorbereidende werkzaamheden 

gestart voor een proef met golf- en deining dempende 

voorzieningen in het NWK.  Omdat nagenoeg geen kennis 

in waterbouwkundig Nederland aanwezig is zal 

empirisch onderzoek plaats hebben. Het betreft een 

proefopstelling van twee keer 50 meter met een 

golfslagkorf met stenen (zie afbeelding). 

 

 
Deze voorziening voldoet aan de door de provincie 

gestelde eisen in het kader van onderhoud en beheer. De 

provincie stelt ca. € 11.000,-- beschikbaar. Gyas en De 

Hunze zullen samen met de provincie in juni twee 

proefvlakken testen. Mocht de proef slagen, dan is er nog 

een opgaaf: provincie en gemeente hebben geen budget 

om de voorzieningen aan te brengen. Wel heeft de 

gedeputeerde toegezegd zich samen met De Hunze en 

Gyas om financiering te zoeken.   

Ringweg 

 
De (tijdelijke) ringweg komt op 11 (!) meter naast en 

enkele meters hoger dan het Bootenhuysch te liggen. 

Gyas voert gesprekken met vertegenwoordigers van 

aannemerscombinatie Herepoort en de gemeente om de 

gevolgen van de aanleg voor Gyas’ verenigingsleven zo 

veel mogelijk te beperken.  

De veiligheid van haar leden in en rond het botenhuis, 

maar ook de toegang en bereikbaarheid van het 

botenhuis staan daarbij centraal.  De opties voor een 

verplaatsing van zowel de fietsenstalling als de ingang, 

met een interne verbouwing, zijn onderwerp van debat. 

 Tevens werkt de bouwcie aan plannen om de (nijpende) 

huisvestingssituatie op te lossen en onderzocht wordt of 

een en ander parallel kan lopen.  

Om verder inspraak en invloed uit te oefenen hebben 

Gyas - en met haar 565 Gyanen (!) - een zienswijze 

ingediend tegen het ontwerpbesluit van de Gemeente om 

de aannemer (onder meer) een tijdelijke 

brugvoorziening aan te brengen die niet in het 

Tracébesluit was voorzien.   

Politiek, politiek  

Het kost Gyas’ veel tijd om haar prangende situatie 

kenbaar te maken bij betrokken overheden in ambtelijke, 

bestuurlijke en politiek niveau. Dat gaat niet altijd van 

een leien dakje. Gyas heeft daarom met De Hunze en 

Aegir de beklagenswaardige positie van de roeisport in 

Groningen aangekaart. In twee voorlichtings-

bijeenkomsten voor de betrokken “parlements”leden 

hebben de prees en Karel van der Lingen en Montyn 

Stoffels gesproken over de kades, de ringweg en 
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wedstrijden. Verder heeft praeses Paul Jansen 

ingesproken op de raadscommissievergadering. De 

raadsleden van de VVD en Student en Stad hebben 

vragen gesteld aan de wethouder en CDA in de staten.   

Paul Jansen, Karel van der Lingen, Freek Apperloo, 

Montijn Stoffels, Harm van der Wal en Rogier Blink 

zetten zich voor een en ander in. Een aantal oud leden, 

zoals Marten Hoeksema, Jorrit Thiele en Alrik Bijkerk 

hebben zich gemeld om mee te denken. 

Oproep 

Als er meer oud leden zijn die een bijdrage kunnen 

leveren voor Gyas, laat dit dan weten aan Lars van Dijk, 

oud@gyas.nl 

 
 

| Nieuwe bestuursleden 

Oud Gyas mag zich verbleiden met 2 nieuwe 
bestuurleden. Hieronder stellen ze zich voor!  

 

| Marlieke Engelen 

¡Hola!  

Vanuit het zuiden des lands kwam ik 10 jaar geleden 

naar Groningen om Romaanse Talen & Culturen te 

studeren. Sinds 2007 ben ik lid van Gyas; in de afgelopen 

jaren ben ik op 

verschillende manieren 

actief geweest voor onze 

vereniging, met voor mij 

als hoogtepunt mijn jaar 

als Competitie 

Commissaris in bestuur 

Wiggers (2010-2011).  

Ook met mijn dispuut 

ZOT heb ik veel mooie 

dingen beleefd en maak 

ik nog steeds allerlei 

leuks mee! Na mijn 

bestuursjaar heb ik nog 

vier jaar deel uitgemaakt van de Commissie voor Beleid, 

en op dit moment ben ik buddy van compocom Tjitske en 

vertrouwenspersoon op Gyas.  

 

Na mijn afstuderen heeft de liefde mij in Groningen 

gehouden en samen met Edward woon ik in het centrum 

van Groningen in een mooi, oud huis dat we op dit 

moment nog fanatiek aan het renoveren zijn.  

Ik geef Spaans op een middelbare school in Groningen en 

ook één dag per week op een basisschool. In m’n vrije tijd 

ga ik graag hardlopen, boeken lezen en op vakantie (o.a. 

naar Limburg). Hopelijk tot snel bij één van de (oud-) 

Gyas activiteiten!  

 

| Esmée Ettema 

Even voorstellen; samen met Marlieke Engelen kom ik 

per april 2017 het Oud-Gyas bestuur versterken. Ik ben 

29 jaar oud en met 

plezier nog steeds 

woonachtig in 

Groningen samen met 

Nanne Sluis en zoon 

Chris van 2 jaar oud.  

Sinds 2006 ben ik lid 

geweest van Gyas en heb 

ik wedstrijd geroeid in 

de seizoenen `06-`07, 

`08-`09 en `09-`10. 

Met als hoogtepunt het SB-WK in Wit-Rusland in 2010. 

Sinds september 2016 ben ik Oud-Gyas lid en de 

roeikilometers probeer ik te maken bij mijn ‘oude club’ 

de Hunze, samen met de Dollies.  

Ik werk momenteel op de IC in het UMCG en in mijn vrije 

tijd mag ik er graag op uit met de mannen, maar kan ik 

ook erg genieten van thuis een boek lezen , serie kijken of 

koken en bakken.  

Ik zal in de functie van secretaris taken van Nicolette 

overnemen en met name e-mail en ledenbestandsbeheer 

op mij nemen.   

Vast tot ziens bij een van de Oud-Gyas activiteiten! 

  

  

mailto:oud@gyas.nl
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| Nieuw: Gyas Meerkamp 
Gyas Meerkamp Cie 

In 2012 werden de eerste plannen voor een wedstrijd op 

het Paterswoldsemeer opgezet door Siem Looijen. Het 

idee was om tussen de eilanden op het meer te 

slalommen, om vervolgens een sprint te organiseren op 

het Noord-Willemskanaal. Dit is toen helaas niet 

doorgegaan.  

Vorig jaar is de NOOC begonnen met een oplossing voor 

de opvang van de gigantische groei van het 

studentenroeien. De NOOC merkte terecht op dat 

wedstrijden te vol werden en dit op den duur niet aan 

zouden kunnen wat betreft capaciteit. Daarom is de 

oplossing bedacht de NOOC op te delen in 2 bokalen. 

Hiervoor waren nieuwe wedstrijden nodig en zo is 

uiteindelijk de Gyas Meerkamp ontstaan.  

Er is initiatief genomen door Tjitske Bakker, de huidige 

competitie commissaris, en haar 2 voorgangers, die graag 

wilden dat er een Gyas wedstrijd in de NOOC  zou komen. 

Met dit doel is de organiserende commissie ontstaan.  

 

De plannen zijn ondertussen rond, de locatie en route 

zijn definitief en nu rest er nog een grote groep roeiers 

die de eerste editie een succes willen maken. 

Oud Gyas Sponsort de GyasMeerkamp 

De organisatie is Oud Gyas heel erg dankbaar voor de 

financiële bijdrage. 

Versnapering 

Als dank willen wij alle Oud-Gyanen uitnodigen voor een 

borrel of kop koffie bij Kaap Hoorn. Vanaf het terras kan 

daar in de ochtend de start en finish van de lange afstand 

(2.5km) geobserveerd worden. In de middag verplaatst 

de baan naar de kade, waar een 400m sprint plaats zal 

vinden. 

De Gyas Meerkamp commissie hoopt zoveel mogelijk 

oud-leden te mogen ontvangen en er een geweldige 

(zonnige) dag van te maken! 
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| Het Parcours 

 
De Gyas Meerkamp wordt verroeid op het Hoornsemeer. 

De Meerkamp bestaat uit een lange race van 2,5 km en 

een sprint van 400 m. 

Alle nummers varen tot op zekere hoogte dezelfde route. 

Vanaf het keerpunt om eilandengroep De Zweerden 

zullen alle boten, behalve de C-boten, langs de eilanden 

koers zetten naar de finish. 

De C-boten zullen na het keerpunt om eilandengroep de 

Zweerden een alternatieve route varen tussen de 

eilanden Peter van Ovenland en Drie Oost door om 

vervolgens ook koers te zetten naar de finish. 

De dag begint rond 9:00 uur met de eerste heats. 

Wij willen u van harte uitnodigen om de wedstrijd te 

komen bezichtigen vanaf Beachclub Kaap Hoorn. Om de 

sfeer te proeven en te genieten van een drankje en/of 

hapje. 

Voor meer informatie over de Gyas Meerkamp verwijzen 

we u naar de website van de meerkamp: 

www.gyasmeerkamp.nl. 

 

 

Oud Gyas sprint 

Voor Oud Gyas is er een speciaal nummer voor oud-leden 

uitgeschreven; de oud-leden sprint. 

Rond 14:00 kunt u in de boot stappen om het op te 

nemen tegen oud-clubgenoten in de sprint. 

Via een mail aan Oud Gyas kunt u zich opgeven voor de 

sprint (oud@gyas.nl), maar ter plekke kunnen er ook nog 

wel ploegen gevormd worden!. 

De laatste heats staan gepland rond 18:00 en we hopen 

dan samen met u terug te blikken op een geslaagde Gyas 

Meerkamp. 

Wij hopen u 20 mei aanstaande te mogen begroeten bij 

het Hoornsemeer voor een hopelijk zeer geslaagde eerste 

editie van deze mooie wedstrijd! 

  

mailto:oud@gyas.nl
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| Familie v.d.Velde – Meulenhoff  
Jan Willem Snippe 

Top-resultaat ‘De Walrus’ 

Ooit bezat Gyas een sociëteit – in de Pelsterstraat – 

genaamd De Walrus. Jawel, dat was in de tijd van Het 

Kommetje.  En dat was maar goed ook. Op één van die 

woeste sociëteitsavonden hebben Josien Meulenhoff en 

Gjildert van der Velde elkaar gevonden.  En met één van 

de belangrijkste – ja vooralsnog voor ons dé 

belangrijkste – gevolgen zaten ze onlangs in de boot: 

Ymke!  

 
Het was wederom een vreugdevol ervaren vàn en 

terugblikken òp het leven op Gyas,  en zeker ook weer 

eens in de boot plaats nemen, al was enige roestvorming 

daarbij misschien te bespeuren.  

Herinneringen te over, moeiteloos valt een hele 

Nieuwsbrief te vullen met Gyas-verhalen van deze 

familie. 

Meulenhoff-dynastie   

Als telg van de Meulenhoff-dynastie  die jarenlang Gyas 

verrijkten (voor de iets jongere lezertjes: de anderen zijn 

Aleid, Pieter en Willem en alle 4 deden hun partners op 

bij Gyas) trad Josien in ’82 toe, na daarvoor even bij Argo 

te hebben geroeid. Ze had de mazzel om als coach Jan 

Timens te treffen, met een mooie tijd als wedstrijd-

roeister als resultaat. Waarbij zij als laatste nog in de 

oude (originele – tja, niet alles was vroeger beter) 

cognac-bruin geverfde broek roeide. (overigens hadden 

die broeken ook hun charme: niet alleen doordat kleuren 

vanwege de eigen verf activiteiten nog wel eens 

verschilden, maar ook doordat mensen  hun te verven 

broek zelf kochten, waardoor vorm en flatteusheid ook 

sterk uiteenliepen -red.) 

Naast wedstrijden werden ook tochten geroeid, zoals de 

jaarlijkse Berend Botje-tocht naar de Zuidlaardermarkt: 

bij het krieken van de dag in Zuidlaren snert en jenever… 

En dan natuurlijk de conditietrainingen van Pieter Tilstra 

onder inspirerende pianomuziek, zoals de 

onverwoestbare Radetzky-mars en De Postkoets. 

Josien groeide dus ook bij Gyas op aan het Kommetje, in 

het oude botenhuis. De sfeer roept nog steeds warme 

herinneringen op. Het lichtelijk anarchistische: alles kon, 

een soort Gyas Vrijstaat. Het kraak-wezen was een 

populaire manier om aan huisvesting te komen. En een 

wedcom, Jan Bruins, die vrijwel alleen op klompen liep, 

ook op de Bosbaan. 

Toen Gjildert op Gyas kwam, brandde enkele maanden 

later het botenhuis af (geen oorzakelijk verband – red). 

Een voor Josien en hem  dramatische gebeurtenis: staan 

op de besneeuwde, bevroren, afgebrande puinhopen. 

Maar geroeid werd er tóch! Voor een deel in 

‘afdankertjes’ van andere verenigingen, aan Gyas in deze 

noodsituatie afgestaan. Zoals de C4 Berliner Bol. 

Gjildert kwam in een sterke zware 4 . “Nee, geen 8, we 

waren toen al blij dat we een vier konden vormen” Iets 

later (mede t.g.v. De Walrus?) coachte hij mét Josien  de 

EJD 87/88, met o.a. Ingrid Duiker. Geweldig leuk, én een 

mooi seizoen.  

Later volgde de Ringvaart Regatta, als één van de eerste 

Gyas-ploegen. Vermeldingswaardig is ook het 

baanrecord op de Elfstedentocht met o.a. Gerrit de Jong 

en Hans Douwe. 

FC De Morsers 

Tenslotte dient zeker ook FC De Morsers genoemd: een 

Gyas-genootschap, met naast menig ander, Arco Kok, 

Rinze Krol, broer Willem, Rob Ypenburg, en jongste lid 

Rogier. Al vele jaren wordt in september een weekend 

gefietst, veelal in de Ardennen. 

Blijvende Gyas-banden. 

Het moge duidelijk zijn: in dit gezin heeft Gyas zich tot 

diep in de poriën genesteld. Een lichte tweestrijd is 

derhalve voorstelbaar als dit gezin zich terugvindt bij de 

Varsity (aka vaarsitie-boerenkool-partij: in de jaren ’80 

toch ondenkbaar om hieraan mee te doen…). Maar ja: 

zoon roeit bij Njord, je moet toch wat. Hij presteert goed 

trouwens; net achter Gyas.  

Gelukkig valt ook een Gyas-telg aan te moedigen: Ymke! 

Zij maakt deel uit van de Top-C4 (voor de oudere lezers: 

dit is een vrij nieuw fenomeen binnen het oude regio-

roeien) en is zodoende uitverkoren de Overnaedsche Vier 

te bemannen. In Het Lopend Vuurtje, een naam die, zoals 

https://www.youtube.com/watch?v=xToFOzD0M8E
https://www.youtube.com/watch?v=kD86YYuEuIY
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bekend, nog herinnert aan een vroegere brand in het 

oude botenhuis. Op slag roeit ze zich de finale in, met een 

prima race. 

Alleen moet het blik nog even wachten. (Volgend jaar EJD 

Ymke?). 

Ymke voelt zich ook al weer als een vis in het water op 

Gyas. Ze bevindt zich in een erg leuke vriendenploeg, 

deze Top-C4. Op de vraag wat haar zo trekt bij de AGSR 

klinken overbekende reacties: de fijne sfeer, je kan 

gewoon doen wat je wil, gezellige borrels, en ook hard 

sporten.  

 
En zo zijn we ook weer terug in de jaren ’80: ook uit de 

mond van Josien en Gjildert komen juist die woorden als 

ze terugdenken aan hun tijd bij Gyas! 

 

| Tórshavn Marathon 
Marlijn Groenewegen 

Je komt uit Denemarken of niet…  

Onze eigen Oud Gyas Viking Jens Rasmussen liep samen 

met Niels van Elderen juni 2016 een (halve) marathon op 

een wel heel bijzondere locatie: de Faeröer eilanden. 

Faeröer eilanden 

De Faeröer eilanden zijn een autonome Deense 

eilandengroep die ligt tussen Schotland, IJsland en 

Noorwegen. De naam betekent schapeneilanden. Niet 

verkeerd gekozen, want er wonen meer schapen dan 

mensen. De eilandengroep bestaat uit 18 dunbevolkte 

eilanden.  

De eilanden zijn verder berucht vanwege de jaarlijkse 

griendenslachting en het onvoorspelbare weer. In de 

winter is het gemiddeld 6 graden en in de zomer 13 

graden, het regent veel en de zon schijnt er weinig.       

De marathon vindt plaats in de hoofdstad Tórshavn en 

loopt vervolgens langs de kust en het Kaldbak fjord. In 

het parcours zitten 26 klimmetjes, de hoogste is 103 

meter. Voor de snelle tijden hoef je dus niet af te reizen 

naar deze marathon. In 2016 was de snelste tijd 2:50:24 

voor de heren en 3:32:02 voor de dames. Voor 

rustzoekers is deze marathon echter perfect, want er 

doen slechts rond de 500 lopers mee.  

Sfeerimpressie, (foto: Einar Vang) 

De loop 

De lopers hadden geluk met een heldere dag, veel 

zonneschijn en een uitzonderlijk zomerse temperatuur 

van 14 graden. Een groot deel van de route liep langs het 

fjord, dus de uitzichten waren prachtig. Vlakke stukken 

zijn dun gezaaid, de route is grotendeels glooiend. 

Onderweg kom je ook een aantal watervallen tegen. De 

marathon heeft een lekker dorps, kneuterig en houtje 

touwtje gevoel. Langs het parcours stonden 

eilandbewoners met tafeltjes, bekers thee en halve 

bananen. Reclame-uitingen zijn vrijwel afwezig, en voor 

zover ze er wel zijn kun je ze toch niet lezen.  

Beide heren hebben een prima (halve) marathon 

gelopen. Een aanrader, vooral als je er een bijzondere 

vakantie aan vast wilt plakken! 

 

Oproep: 
Heb jijzelf of een (oud) ploeggenoot een leuke, bijzondere 

of aparte sportieve activiteit ondernomen? Een 

bijzondere schaats-, kano- of zeiltocht? Een spectaculaire 

wielertocht gefietst of een mooie berg bedwongen? 

Meegedaan aan een marathon of triathlon op een 

bijzondere plek? Of het wereldkampioenschap 

klaverjassen gewonnen? Laat het weten aan oud@gyas.nl 

en kom met je verhaal in de volgende nieuwsbrief!  

http://www.torshavnmarathon.com/
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| Wadletiek 
Marlijn Groenewegen 

 
Het wordt wel vergeleken met bergbeklimmen, maar dan 

zonder bergen. Het kan net zo’n beproeving zijn, het 

landschap is wijds en ruig en je bent overgeleverd aan de 

elementen. Het weer is allesbepalend, met onweer moet 

je er niet aan beginnen. Maar voor wadlopen hoef je geen 

dag te rijden naar de Alpen, binnen een uur sta je met je 

poten in de modder! 

Inmiddels zijn er al aardig wat (oud) Gyas leden lid van 

de Groninger wadloopvereniging Arenicola. Deze van 

oorsprong (besloten) studentenvereniging is opgericht in 

1968. In die tijd was wadlopen het perfecte tijdverdrijf 

voor recalcitrante studenten. Busladingen tegelijk 

werden naar de waddenkust gereden voor een paar uur 

modderworstelen. Inmiddels is het vijftigjarig jubileum 

in zicht en zijn de studenten van weleer nog steeds 

wekelijks op het wad te vinden. Wat is nou de charme 

van het wadlopen? 

Paesens Moddergat 

Om 5:30 uur staat de wekker. Om 6:30 uur vertrek vanaf 

het Noorderstation naar Moddergat in Friesland. Na een 

mooie toer langs het Lauwersmeergebied en de Friese 

dorpjes Dokkumer Nieuwe Zijlen, Engwierum en Ee zie je 

op de dijk bij Paesens Moddergat de zon opkomen. De 

eerste stappen met je gympies door het stinkende en 

zuigende slik is altijd even wennen. 

Stevig doorlopen, als je stil staat wordt je vast gezogen en 

kan je omvallen. Maar al gauw krijg je vastere grond 

onder de voeten en loop je langs de rijsdammen door 

enkeldiep water het wad op. Gids Sjoerd Bouwman wijst 

aan: links zie je Ameland, rechts Schiermonnikoog. Het 

doel is de nieuwe vogelkijkhut op de Engelsmanplaat. 

Eerst moeten een aantal geulen worden overgestoken 

voordat de zandplaat wordt bereikt. Het water is nog vrij 

hoog, maar het lukt nog net om je onderbroek droog te 

houden. Links en rechts zie je eidereenden, lepelaars en 

hordes strandlopers. Op de waddenbodem liggen 

schelpen, Japanse oesters, en allerlei zeewieren. De stilte 

is oorverdovend, de horizon oneindig. 

Grote zwarte ogen 

Vanaf de geul kijken vijf nieuwsgierige koppies met grote 

zwarte ogen naar de wadlopers. De zeehonden 

zwemmen nog een heel eind mee. Na een ronde op de 

zandplaat langs de vogelkijkhut lopen we terug naar de 

dijk. Inmiddels is het laagwater en de terugweg lopen we 

daardoor bijna helemaal droog. Waar we op de heenweg 

nog diep door de geulen moesten, kunnen we nu het 

mooie geulenstelsel over het wad zien lopen. Het water is 

inmiddels lekker opgewarmd en de liefhebber poedelt 

nog even in een ondiepe geul.  

Pasta à la kokkels  

Ondertussen worden er nog wat kokkels uit de 

waddenbodem getrokken voor een lekkere pasta à la 

kokkels. Niets is lekkerder als je na een dag uitwaaien op 

het wad ’s avonds rozig op de bank zit. 

 

Ga mee! 

Heb je ook zin in een wadlooptocht met andere Oud Gyas 

leden? Dit jaar wordt er een wadlooptocht georganiseerd 

door Sjoerd Bouwman en Niels van Elderen. Houd de 

berichten in de gaten voor dag en tijd! 

 
 

  

Pasta met Kokkels,( fot:o Oesters & uien) 

http://www.arenicola.nl/
http://oestersenuien.nl/?p=331
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| Gyas Fietskleding 
Bob de Jong, Algemeen Adjunct h.t. der A.G.S.R. Gyas 

De lente is begonnen en daarmee is ook het fietsseizoen 

weer van start gegaan. Dit jaar is er een nieuwe Gyas 

fietskledinglijn ontworpen in samenwerking met 

kledingmerk Lawi. De kleding heeft een retro frisse look 

en is van topkwaliteit. Een groot voordeel van Lawi is dat 

je zelf de mogelijkheid hebt om een keuze te maken wat 

voor type broek, shirt en jack je wilt hebben. Wil je een 

extra rits of een volledig lycra shirt, alles is mogelijk.  

 

| (Oud) Gyas agenda  
Mei 
5-7 mei 
World Cup 1, Belgrado 

10 mei 
Diës ALV Gyas, Groningen, Bootenhuysch 
En bekendmaking Beste Idee van Gyas 2017 

12 mei 
Diës Gyas 

20 mei 
Gyas Meerkamp, Hoornse Meer, Groningen 

26-27 mei 
Elfstedentocht, Friesland 

26-28 mei 
EK roeien, Racice, Tsjechië 
 
Juni 
7 juni 
Ringvaart Regatta 

15-18 juni 
World Cup 2, Poznan 

24-25 juni 
Koninklijke – Holland beker, Bosbaan 
 
Juli 
2 juli 
Oud Gyas Borrel NSRF, Bosbaan, Amsterdam 

7-9 juli 
World Cup 3, Luzern 

19-23 juli 
WK onder 23, Plovdiv, Bulgarije 
 
September - Oktober 
23 september – 1 oktober 
WK roeien, Sarasota, Florida 
 

De eerste ronde fietskleding is besteld en wordt eind mei 

uitgeleverd. Op het moment dat er voldoende interesse 

is, zorgen we ervoor dat er nog een bestelronde komt. 

Woon je ondertussen niet meer in het mooie Groningen, 

geen probleem! De kleding wordt gewoon thuisbezorgd.  

We houden je op de hoogte voor de nieuwe bestelronde! 

Veel fietsplezier!   

 

 
 
 
 
 

| Colofon  

Nieuwsbrief Oud Gyas mei 2017 
Nieuwsbrief van de Vereniging Oud Gyas verspreid onder 
haar 637 leden. 

Redactie 
Bestuursleden Oud Gyas en bestuursleden Gyas 

Eindredactie en vormgeving 
Jan Timens 

Met onze excuses voor de watermerken in sommige 
foto’s. Helaas konden we niet alle originele bestanden in 
ons bezit krijgen. 

Vereniging Oud Gyas 
Postbus 1438 
9701 BK Groningen 

oud@gyas.nl 
www.oudgyas.nl 
https://www.facebook.com/oud.gyas 
LinkedIn Oud Gyas 
 
 

Gyas fietskleding in Retrolook 

http://www.oudgyas.nl/
https://www.facebook.com/oud.gyas


 

 

 
 

 


