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Met onder andere: Willem Bergink In memoriam,  de ALV van 6 november 2011, een 
dankwoord voor de Wattbikes en verslagen van het WK roeien en Row4Rights. 

Van de Voorzitter   
In de zonnestralen van de nazomerzon 
schrijf ik dit voorwoord. Het is een van 
de laatste warme dagen en een ideale 
dag voor een outing op het gladde 
water van het Noord-Willems Kanaal. 
De gedachte aan het ritme van de ha-
len, de cadans van de boot, die bij elke 
haal versnelt, bezorgt me kippenvel. 
En heimwee naar de tijd dat ik lid was 
van Gyas. 

Hopelijk komen bij jullie door het lezen van deze nieuwsbrief 
weer de herinneringen aan je eigen Gyas tijd. In deze editie 
daarom nieuws over Gyas, waaronder de fantastische kwali-
ficatie voor de Olympische Spelen van Rogier Blink en Nanne 
Sluis in de 2-, de ondersteuning van Gyas voor de aanschaf van 
Wattbikes, een interview met de familie Van de Vendel en een 
oproep voor de ALV met borrel op 6 november a.s. in Grand 
Café De Bosbaan. We hopen velen van jullie daar te ontmoeten.

Tot zover!

Van de Praeses   

Na een turbulente introductieperiode met een recordaantal 
nieuwe leden vinden de eerstejaars hun eigen plek op Gyas. 
Vanaf nu mogen ze zichzelf Gyaan noemen en langzaamaan zul-
len ze zich ook Gyaan gaan vóelen. Tijdens het strijden voor een 
plek in de wedstrijdacht, het leren kennen van ploeggenoten, 
leren roeien in een C4 of inzet tonen in een commissie komt 
men erachter wat Gyas kan gaan betekenen voor henzelf. 

Het bestuur (zie de foto hieronder) en het beleid voor komend 
jaar hebben ook meer vaste vormen aangenomen. Uit een 
lange periode van brainstormen en verifiëren waar Gyas aan toe 
is, is een beleid gerold wat op de Financiële ALV is ingehamerd. 
Dit jaar willen we verantwoordelijkheid, betrokkenheid en 
daarmee het verenigingsgevoel stimuleren. Het aanbrengen 
van structuur is hierbij een aandachtspunt; gespreide verant-
woordelijkheid op een grote en diverse vereniging als Gyas 
heeft structuur nodig. Wat we hierbij niet zullen vergeten is dat 
de randvoorwaarden op Gyas zo optimaal mogelijk moeten zijn 
om succes te blijven boeken. 

Zo zijn de trainingsmogelijkheden recentelijk verbeterd dankzij 
Oud Gyas; de Wattbikes zijn een zeer welkome aanvulling van 
de trainingsmogelijkheden. Hiervoor veel dank naar heel Oud 
Gyas en in het speciaal naar Jan Willem Gabriëls. Later in deze 
nieuwsbrief gaan Jan Willem Gabriëls en Martijn Steenhuis hier 
verder op in. 

De resultaten van afgelopen seizoen (zie ook het stuk van Jan 
Willem Gabriëls) zijn iets om trots op te zijn, maar we willen 
deze stijgende lijn uiteraard vasthouden. Omdat het meerjaren-
plan ‘Londen 2012’ afgerond gaat worden, kunnen we stellen 
dat Gyas binnen én buiten de boot voor Goud gaat.

Tot ziens!

V.l.n.r.: Vreneli Boerlage (Competitie Commissaris), Nino 
Wieferink (Bootenhuysch Commissaris), Bob van der Steen 
(Wedstrijd Commissaris), Freek Apperloo (Materiaal Commis-
saris), Petra Westerhuis (Abactis), Rosine van Velzen (Algemeen 
Adjunct), Job Luitjens (Fiscus) en Marije Sibma (Praeses).



In memoriam Willem Bergink

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat op 7 september, na een slopende 
ziekte, Willem Bergink is overleden. Vele oudere leden van Oud Gyas bewaren warme 
herinneringen aan hem. Hij was gegrepen door de roeisport, zeer actief betrokken bij 
de oprichting en de bouw van het eerste botenhuis van Gyas. Als bestuurslid in het 
tweede bestuur organiseerde hij mede dat botenhuis aan het “kommetje” kwam te 
liggen, een hoogtepunt in het prille bestaan van de vereniging.
Hij promoveerde bij prof. Gruber en  koos daarna voor een carrière bij Organon in Oss. 
Na zijn pensionering is hij met zijn nieuwe partner in Engeland gaan wonen. Echter, 
van zijn  cottage in Croydon, niet ver van Cambridge, heeft hij niet lang kunnen geni-
eten. Willem is al die jaren bijzonder in Gyas geïnteresseerd gebleven. Het is vooral die 
warme interesse en zijn aanstekelijk enthousiasme wat vele Gyas-leden zullen blijven 
herinneren.

Wij gaan naar Londen toe!         Auteur: Jan-Willem Gabrïels

Op Gyas beginnen langzamerhand de voorbereidingen voor het volgende wedstrijdseizoen. Na het zomerreces is het leggen van 
een solide basis voor hopelijk wederom een prachtig seizoen weer begonnen. Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief heb-
ben diverse Gyas roeiers deelgenomen aan internationale toernooien. 

Op het WK onder 23 dat van 20 tot en met 24 juli in Amsterdam plaats vond namen maar liefst vier Gyas roeiers deel. Pieter Buis-
man zat in de engine room van de zware 4+ en werd 3de in de B-finale, en daarmee 9de overall. Joost Kuiper en Jorrit Kortink 
hadden na een succesvol seizoen deelname afgedwongen in de lichte mannenvierzonder samen met twee roeiers van Aegir. Joost 
en Jorrit sloten het toernooi af op een 12de plaats overall. Als laatste nam Tim Weerkamp deel in de lichte mannendubbelvier. Tim 
eindigde overall op een 10de plaats, maar wist wel het Gyas-combi record in de lichte mannendubbelvier te verbeteren met zijn 
tijd van 6,01.04 min. 
Hoewel geen van de Gyas roeiers met hun ploeg nog echt potten konden breken, hebben zij allemaal enorm veel ervaring 
opgedaan op het hoogste niveau en is hun deelname een grote motivatie geweest om zich komend seizoen weer verder te 
ontwikkelen. 
De echte afsluiting van het internationale roeiseizoen vormde het WK voor senioren dat van 28 augustus tot en met 4 september 
in het Sloveense Bled werd gehouden. Het feit dat er  op  het WK startbewijzen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in 
Londen te verdienen waren, beloofde veel strijd en spektakel, omdat nu ook de plaatsen buiten het podium van groot belang 
konden zijn voor plaatsing. 
Met veel nagelbijtende finales en strijd vanaf de eerste haal heeft het WK gebracht waarop vooraf gehoopt werd. In dit geweld 
namen namens Gyas Joris Pijs deel in de lichte mannen dubbeltwee en de Rogier Blink en Nanne Sluis in de zware mannen twe-
ezonder. 
Joris beëindigde het toernooi met een 3de plaats in de D-finale en dus 21ste overall. Hij gaf na de race aan dat hoewel zij een 
goede race hadden gevaren er op dit moment gewoon niet meer in zat. Gezien het feit dat Joris en zijn partner Bjorn van den 
Ende pas een week voor Luzern echt konden beginnen te dubbeltweeën en zij deelnamen in misschien wel het zwaarste en meest 
competitieve veld voor lichte mannen is het resultaat een goede afspiegeling van de werkelijkheid. 

In tegenstelling tot Joris konden Rogier Blink en Nanne Sluis terugkijken op een zeer geslaagd WK. Rogier en Nanne zijn er in 
Bled namelijk in geslaagd om voor Nederland de zware mannen tweezonder te kwalificeren voor de Olympische Spelen volgend 
jaar. Hoewel alleen de boot en niet de roeiers zijn gekwalificeerd is het nog niet zeker dat Rogier en Nanne daadwerkelijk aan de 
start zullen liggen in Londen, maar beide heren hebben zich nadrukkelijk geprofileerd met deze uitzonderlijke prestatie. In een 
spannende B-finale wisten zij beslag te leggen op de 2de plaats en zo het 8ste en laatste ticket te bemachtigen voor Londen in 
deze bootklasse. 
Omdat naast de twee-zonder, ook de zware vier-zonder en de 
Holland 8 zijn gekwalificeerd liggen alle mogelijkheden nog open 
voor Rogier en Nanne. Beide roeiers zullen komend seizoen waar-
schijnlijk een gooi doen naar een plek in de Holland 8, de prioritei-
tsboot voor Londen. 

Wij wensen Rogier, Nanne en Joris alle succes van de wereld en 
zingen luid:

“Wij gaaaaaaaan naar Londen toe!!!!!”



Wattbikes op Gyas
 
Martijn Steenhuis over de schenking
Van tijd tot tijd is er overleg tussen Gyas en Oud Gyas waarbij bezien wordt op welke 
wijze Oud Gyas kan voorzien in behoeften van Gyas. Ooit gaven we daarom de eerste 
computer aan Gyas, maakten we de eerste botenwagen mogelijk en geven we zo 
nu en dan een boot. Hoewel de financiën van de vereniging vandaag wel beter zijn 
dan weleer, zijn er ook nu wensen van de vereniging die niet direct ingevuld kunnen 
worden. Daarom hebben we als vereniging Oud Gyas recent aan Gyas het geld gegeven 
om twee Wattbikes aan te schaffen.
 
Jan Willem Gabriëls over de Wattbike
Vanuit de wedstrijdsectie bleek dat er een duidelijke behoefte was aan indoorfietsen. In 
de eerste plaats om wedstrijdroeiers een goed alternatief te bieden voor boot- en  er-
gometertrainingen en in de tweede plaats om geblesseerde roeiers de mogelijkheid te 
bieden om in dezelfde ruimte als hun ploeggenoten op een goede wijze aan hun her-
stel te kunnen werken. De Wattbike is ontwikkeld door Britse wielrencoaches en weten-
schappers om:’echt’ fietsen te simlueren, accurate betrouwbare feedback te geven over 
de geleverde prestaties en technische feedback te geven van kracht en vermogen.
In deze opzet is men geslaagd en de Wattbike is momenteel het neusje van de zalm 
op fietstrainingsgebied en wordt reeds gebruikt door diverse nationale roeibonden, 
waaronder natuurlijk de KNRB. Door de vele mogelijkheden die de Wattbike te bieden 
heeft kan de fiets meer dan voldoen aan de wensen die er vanuit de wedstrijdsectie 
bestonden. Oud Gyas hoopt van harte dat de twee Wattbikes een waardevolle bijdrage 
zullen hebben in de komende successen van Gyas.

ALV en ledenborrel       Auteur: Robert Greidanus

Ook dit jaar wil het Bestuur van Oud Gyas jullie graag bijpraten 
over wat we het afgelopen jaar hebben gedaan met jullie 
bijdragen en opmerkingen, waar we elkaar hebben kunnen ont-
moeten en wat we van plan zijn in 2012. Heb je zelf ook sugges-
ties of zou je graag wat voor de vereniging willen betekenen, 
kom dan langs en praat mee! Dit jaar organiseren we de ALV 
op 6 november 2011 om 15.00 uur op een bijzondere locatie in 
Amsterdam in het hart van de Nederlandse roeisport: Bosbaan 
Grand Cafe, gelegen aan de Bosbaan 4 te Amstelveen. 

De agenda ziet er als volgt uit:
•	 Opening		 	 	 	
•	 Vaststellen	agenda	ALV	 	 	
•	 Notulen	vorige	ALV
•	 Update	over	en	analyse	van	ledenbestand		
•	 Afrekening	2011	en	Begroting	2012		
•	 Aftreden	Jelle	Niemantsverdriet
•	 Benoeming	Jurgen	Wagenaar
•	 Activiteiten	2012	 	 	 	
•	 Lustrum	en	lustrumboek	Oud	Gyas	2014	 	
•	 W.v.t.t.k.	 	 	 	 	
•	 Sluiting	ALV	 	 	 	 	

Na afloop praten we informeel verder tijdens een borrel. Ook 
zullen we in klein comité nader spreken over het Gyas netwerk, 
bij welk overleg je je kunt aansluiten indien je daarvoor bel-
angstelling hebt. We zouden het leuk vinden als we jullie op 
deze prachtige locatie kunnen begroeten en met elkaar kunnen 
“sparren” over onze mooie vereniging.

Tot 6 november!

Meer dan 400 km roeien over de Donau
Auteur: Jan-Willem Snippe

In augustus hebben twee teams van Gyas deelgenomen aan 
Row4Rights. Dit is een roeiproject waarbij meer dan 400 km 
werd geroeid over de Donau langs Wenen en Bratislava naar 
Budapest. Deze prestatietocht werd opgezet om aandacht te 
vragen voor twee belangrijke goede doelen, te weten Amnesty 
in Slowakije en het European Anti Poverty Network, de laatste 
organisatie zet zich met name in voor verbetering van de situ-
atie van de Roma in Oost Europa.
De twee teams waren GYAS4Rights en EJD Groningen. Gyas-
4Rights was samengesteld op basis van de Dames EJD 4+  van 
2011 en enkele enthousiaste clubroei(st)ers. EJD Groningen 
was samengesteld  uit roeisters van de succesvolle EJD 8+, 
aangevuld met Anita en Jan Willem Snippe die uiteraard erg 
vereerd waren mee te mogen doen! Ter voorbereiding én om 
geld te werven werd een  vreugdevolle clinic gegeven voor de 
A-selectie + trainers van FC Grunn. Goede PR, maar geen euro’s.
Het was een heel bijzonder project . Mooie natuur, heel warm 
weer, fraai roeien in C-vieren en bovenal geweldig leuke teams. 
Beetje écht Gyas!  En daarbij is door deze  teams samen bijna 
€  12.000.-  opgehaald voor die goede doelen. Hieraan hebben 
vele oud-leden bijgedragen, waar een dik woord van dank voor 
op z’n plaats is.



Twee generaties  Gyas : Mans en Tim van de Vendel
Auteur: Jan-Willem Snippe

Met enige nostalgie, ja zelfs heimwee gingen Mans’ blikken naar het Calo-rietje 
wat zo hoog in de loods hangt. En hij wees Tim op de vele strepen, indertijd 
door Mans en Willem-Jan verdiend. Best een ouwe houten praam leek Tim 
te denken . Maar dit neemt niet weg dat Rogier nog geruime tijd zal moeten 
buffelen om circa 65 blikken in te halen! Een aanvulling van Mans bij dit blik-
kenaantal: ‘Rogier heeft intussen ook al 65 Gyas-blikken! Dat is hem dus gelukt. 
Met 2K-blikken staat hij nog iets achter, tegenover mijn 38. Ik heb 61 Gyas-
blikken en daarbij nog zo’n 40 bij De Laak’.

Bij een enigszins beschadigde en vergeelde foto op de “wall of fame” vraagt Mans zich af waar de lichte 2- blijft die het record  van 
6.55  uit de boeken roeit. Het verhaal van nu is van Tim, die in zijn eerste Gyas-jaar in het RTC meteen blikt in de Overgangs 4-  en 
de SA8+ ! 
Begin jaren’80 beleefde het lichte roeien bij Gyas een grote bloei. Met name met Mans en zijn maatje Willem-Jan Sibbes als uit-
blinkers. Eerst nog in een 4 ( met Bertram Redmeijer en Han Assen) gecoacht door Chiel Baarveld, later  vooral in de 2- , o.a. ook 
gecoacht door Willem v.d. Molen. “Wij waren geweldig serieus indertijd; en dat was eigenlijk een beetje nieuw op Gyas. Er heerste 
toch nog wel een beetje de alternatieve jaren’70 – sfeer. Voor ons ging echt alles uit de kast om te winnen.”
Na wat aan voetballen te hebben gedaan mocht Tim ook op roeien. Moest pa hem nog wel even coachen, want de jeugdinstruc-
tie zat vol toen Tim lid wilde worden. De jonge Van de Vendel trok zijn eerste blikje over 300 m, waarbij hij wel moest toezien dat 
meisjes nog sneller gingen ! Het jeugdroeien bracht veel moois. De successen in de 1x  (tweede op de Koninklijke én winst op het 
NK) , 2 , 4 en 8 in diverse combi’s en uitzendingen naar de Coupe (2x Goud in Cork) en WK. Tim over deze hoeveelheid blikken: 
“jammer dat die jeugdblikken niet tellen, want nou moet ik er nog zo veel inhalen!”
Hoezeer De Laak ook een leuke vereniging is, Tim ervaart Gyas toch als veel gezelliger; er gebeurt gewoon meer. Daarnaast is 
hij ook wel kritisch : “Roeitechnisch is de top in ’t jeugdroeien wél wat beter, en wordt er intensiever en nauwkeuriger gecoacht”. 
Gelukkig is er enige vrijheid, al mist hij de borrels en zo soms wel een beetje. Mans ziet als overeenkomsten de sfeer en het 
enthousiasme. De club is echter veel groter geworden en de faciliteiten beter. De knelpunten in coachkader en het rommelige 
botenhuis bestaan nog steeds. Maar beiden zijn ze overtuigd: “Wat is hard roeien toch mooi !”

Wanneer Waar Locatie Toelichting

Zondag 6 november 
2011 
Aanvang 14.30 uur

ALV Oud Gyas Bosbaan Grand Café 
Bosbaan 4, Amstelveen

Meepraten over de activiteiten 
van Oud Gyas in het afgelopen 
jaar en vooruit kijken naar de 
toekomst. Of gewoon gezellig 
oude bekenden ontmoeten. Dit 
jaar met uitzicht over de Bosbaan 
en dus in Amsterdam.
Komt allen!

Zaterdag 11 februari 
2012

Gyas Hunze borrel Groninger Museum Muse-
umeiland 1, Groningen

Volg live deze race door de gracht 
van Groningen en borrel nog 
even na met bekenden en andere 
relaties van Gyas. Meer informatie 
over deze borrel volgt nog; houd 
hiervoor LinkedIn in de gaten!

Zaterdag 17 maart 
2012

Head of the River 
Borrel

Kaap Kot aan de Amstel 
Korte Ouderkerkerdijk 30, 
Amsterdam

Mooie plek met zicht over de 
Amstel en Amsterdam.  
Praat bij met coaches, roeiers en 
leden van nu en toen.  
Wegens succes herhaald.

Zaterdag 9 juni 2012 Koninklijke Holland 
Beker

Bosbaan, Amsterdam Het best georganiseerde evene-
ment van Nederland. 
Zie de (internationale) roeitop in 
actie, geniet van lekkernijen en 
het flesje rosé uit de verkrijgbare 
picknickmanden, geniet van 
het zonnetje en bezoek de “Oud 
Gyas/Gyas-ontmoetingsplek” 
langs de baan. 
Afgelopen jaar voor het eerst, in 
2012 in de herhaling!
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