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Van de Voorzitter
Geacht Oud Gyasser,
Voor je ligt de goed gevulde eindejaarsnieuwsbrief van Oud Gyas.
Het is de derde editie van 2010 met een groot en divers aantal
artikelen. Ook dit jaar heeft het (Gyas) leven zich namelijk van
veel kanten laten zien en tref je een in memoriam aan over Wendy van der Horst, maar ook een update over Gyas, een dubbelinterview met vader Gerrit (oud lid) en dochter Emma Corbijn (lid)
èn een uitnodiging voor een feest voor leden uit de jaargangen
2000-2005.
De organisatie van dit feest, een initiatief van onder andere
Ward Rauws, Sonja van den Belt, Rose Jansen en Nienke Groen,
juichen we toe en ondersteunen we als Oud Gyas graag. De vereniging groeit gestaag en nadert de 400 leden. We blijven daarom broeden op nieuwe ideeën om jullie (nog) meer te bieden en
staan open voor jullie voorstellen!
Ik meld ten slotte dat ons bestuur in de laatste ALV is uitgebreid met Jan Willem Snippe (erelid, veteraan, oud NOC NSF crack
en coach) en Martijn Steenhuis (voorheen licht wedstrijdroeier
-Licht ‘02 en fiscus in het bestuur van Christianne van Dijk 2002
-2003). Ik ben blij met hun versterking van ons bestuur.
Ik wens jullie veel leesplezier, een sfeervolle kerst en “veul haail
en zegen in ‘t nijjoar” !
Lars van Dijk
Van de Praeses
Op het moment van schrijven ligt het Hoornsediep dicht, komen er grote vlokken
sneeuw naar beneden en wordt er bijna
continue geërgometerd. Kortom, koning
Winter regeert! Tijd voor het bestuur om
extra veel werk te verzetten in de bestuurskamer.
In de vorige nieuwsbrief schreef mijn
voorganger Bartelo over het smeden van
nieuwe plannen, en het volbrengen van
oude plannen. We hebben veel tijd en energie gestoken in een uitgebreid beleid,

dat is toegespitst op ledenbinding en professionalisering. Het
realiseren van deze plannen heeft nu onze prioriteit, naast de
dagelijkse gang van zaken natuurlijk.
Sinds de verbouwing van het bootenhuysch zijn de energiekosten omhoog geschoten, tot bijna een verdubbeling van voor
de verbouwing. We willen Gyas energiezuinig of misschien zelfs
‘groen’ maken. We kijken naar de mogelijkheden om te besparen
en te verbeteren. Windmolens, zonne energie of gewoon minder
stoken? We houden u op de hoogte. Mocht u verstand van zaken
hebben en willen helpen? Stuur een e-mail naar praeses@gyas.nl.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen over groei binnen Oud
Gyas. Ook Gyas groeit nog steeds gestaag. We hebben dit jaar
de magische grens van 700 leden doorbroken, waarmee we de
grootste studentensportvereniging van Noord-Nederland zijn,
en de op één na grootste studentenroeivereniging van Nederland.
De afgelopen twee jaar is de Ringvaart in Delft een doodsteek
geweest voor de achtenvloot van Gyas: maarliefst twee achten
(de Atalante in 2008 en de Golden Koets in 2009) sneuvelden op
de woeste golven. De roeiers kwamen er ongedeerd uit, maar de
boten waren total loss. Een aantal leden nam hiermee geen genoegen; het genootschap Botendokters was geboren. De handige heren, waaronder een aantal oud-matcoms en matcie leden
hebben avond na avond geklust, met resultaat: de Atalante kon
opnieuw te water! De Golden Koets behoeft alleen nog een nieuwe laklaag Empacher geel en dan kan ook daarmee weer geroeid
worden.
Tot slot is er nieuws in de competitiesectie (regioroeien). Dit jaar
zijn ‘vloten’ geïntroduceerd: de eerstejaars worden in drie groepen
(zwart, wit en cognac) ingedeeld. Door elke vloot worden activiteiten en borrels georganiseerd, wordt samen getraind en heeft
elke vloot de verantwoordelijkheid over één C4+. Zo wordt horizontale ledenbinding en het materiaalbesef vergroot. Op de
lange termijn werkt dit ook voor de verticale ledenbinding. Kortom, een ambitieus plan waarmee we leden langer een fantastische tijd op Gyas willen geven.
Nog even terug naar die fantastische tijd op het Bootenhuysch?
Was u lid tussen 2000 en 2005 of lust u gewoon nog steeds wel
een biertje? Kom op 5 februari naar het oud leden feest!
Geniet van de feestdagen, een fantastisch 2011 gewenst, en tot
op 5 februari!
Dick Wiggers, Praeses
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In memoriam Wendy van der Horst
Een glimlach van oor tot oor, sprankelende oogjes en trappelend van ongeduld. Zo herinnert
iedereen zich Wendy. Zo staat ze ook op de foto die bij ons allen een prominente plek in huis
heeft gekregen. Een foto waar je droevig om zou moeten zijn, omdat hij een ongelooflijk verlies
laat zien, maar ook een foto die ons juist op verdrietige momenten vrolijk maakt. Ze laat zien hoe
je van iedere dag moet genieten, en hoe je iedere dag als je laatste moet leven. Wendy was hier
een ster in. Door haar enthousiasme en warme hart gaf zij mensen in haar omgeving energie.
Wen studeerde fysiotherapie in Groningen en besloot lid te worden bij Gyas. Na twee jaar met haar ploeg Femmetastic geroeid te
hebben waagde ze de gok naar een wedstrijdploeg. Ze werd een zeer belangrijk onderdeel, het motortje van EJD 2005. Wendy had
energie voor tien en ging altijd voor de volle honderd procent. Dit heeft ons dan ook gouden tijden gebracht met onze ploeg.
Na haar afstuderen ging Wen al snel aan de slag als fysiotherapeut. Ze verhuisde naar Montfoort, waar ze ging samenwonen met
Frank. Sporten is altijd haar passie gebleven: roeien, handballen, fietsen en hardlopen. Wendy heeft door de jaren heen veel vrienden
om zich heen verzameld. Haar drukke sociale leven combineerde ze met sportafspraken. Een avond roeien met vriendinnen, een
weekendje wielrennen met ons en het jaarlijkse handbaltoernooi waar zij al haar vrienden en vriendinnen voor opgetrommelde. Een
handbalelftal samenstellen was voor haar geen enkel probleem.
Een aantal maanden geleden kreeg Wendy last van moeheid en hoofdpijn. Toen tijdens haar vakantie in Italië de klachten verergerden, besloot zij om naar het ziekenhuis te gaan. Op zaterdagmiddag 7 augustus werd een hersentumor geconstateerd. Na een
onverwacht kort ziekbed, waarbij geen enkele strijd haar had kunnen redden, is Wendy op 9 augustus na een operatie overleden.
Wendy had een zeldzame, maar zeer agressieve vorm van hersenkanker. Ze heeft een aantal dagen voor haar overlijden nog hardgelopen in de bergen van Italië, terwijl zij al doodziek was. Een teken dat zij een oersterke vrouw was, ze heeft alles uit het leven heeft
gehaald. Wendy lived life to the fullest. Wij zijn dankbaar voor de jaren dat we van haar hebben mogen genieten. De herinneringen
koesteren wij.
Dank aan iedereen die ons de afgelopen tijd heeft gesteund. Dit heeft ons goed gedaan.
Update Wedstrijdsectie
Terwijl de winter inmiddels flink van zich heeft laten horen, wordt er door de wedstrijdsectie al weer hard getraind voor het komende seizoen.
Sinds het verschijnen van de laatste Oud Gyas nieuwsbrief zijn er op wedstrijd-roeigebied de nodige prestaties van formaat
neergezet die niet onvermeld mogen blijven. Zo vertegenwoordigde Esmée Ettema Gyas op het WK< 23 in het Wit-Russische Brest,
waar zij uitkwam in de vierzonder. Esmée wist hier met haar ploeg gemakkelijk de finale te bereiken, maar de ploeg moest hierin
haar meerdere erkennen in onder andere de “power”-vrouwen van de Verenigde Staten. Omdat vooraf voorzichtig rekening werd
gehouden met een medaille, was de ploeg met de 5de plaats in de finale wat teleurgesteld.
Sophie Souwer wist een uitzending in de skiff te bemachtigen naar de FISU WK in
het Hongaarse Szeged. Na een erg goede herkansing wist zij verrassend door te dringen tot de finale. Door een minder goede race
in deze finale moest Sophie hier genoegen nemen met de 6de plaats, maar kon zij terugkijken op een geslaagd toernooi.
Op de EK in het Portugese Montemor-o-oVelho werd Rogier Blink met de Holland Acht 4de. Voor de acht die regerend wereldkampioen Duitsland het vuur aan de schenen wilde leggen in de finale was dit een teleurstelling.
Duitsland won met overmacht en de Holland Acht kwam helaas niet in het stuk voor. Het zilver van Paul Drewes en Joris Pijs in de
lichte mannen tweezonder was zeker geen teleurstelling en de bekroning op een goed toernooi van beide heren.
Hoewel voor Paul en Joris het seizoen er na de EK opzat, moest Rogier nog aan het belangrijkste toernooi van zijn seizoen beginnen. Met de Holland Acht nam hij deel aan het WK in Nieuw-Zeeland op het prachtige Lake Karapiro. Tijdens een zeer geslaagd
trainingskamp op Lake Taupo werd de basis gelegd voor een goed toernooi. Via een spannende herkansing plaatste de Holland
Acht zich voor de finale, waarin van alles mogelijk was, door de marginale verschillen tussen de ploegen. In een spannende finale
wist Duitsland de wereldtitel te prolongeren, voor Engeland en Australië. Rogier moest helaas wederom genoegen nemen met de
ondankbare 4de plaats, maar gezien de relatief kleine verschillen op de streep is dit een resultaat wat perspectief biedt voor de
toekomst.
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Aanzienlijk dichter bij huis heeft Nanne Sluis half oktober alweer zijn 1ste overwinning van het nieuwe seizoen geboekt in de SA
skiff tijdens de Tromp Boatraces in Hilversum en wist RTC zwaar in combinatie met Aegir het O4+ veld te winnen op de Novembervieren. In het laatste weekend van november vond traditioneel de Hel van het Noorden weer plaats. Deze 6 km lange achtervolgingsrace op het Eemskanaal in de skiff en tweezonder kon naast winterse omstandigheden rekenen op een grote Gyas deelname.
Hoewel Gyas vaak goed vertegenwoordigt is op deze “thuiswedstrijd, is deze grote deelname deels ook een resultaat van het feit
dat onlangs een Regionaal Talent Centrum Noord Nederland (RTC) is opgericht in Groningen. Op verschillende plaatsen in Nederland worden deze centra opgericht op te zorgen voor een grotere aanwas en betere ontwikkeling van talenten. Het RTC Noord
Nederland heeft voormalig coach van de Holland Acht en Holland Vier, Mark Emke, aan weten te trekken om een aantal dagen per
week de zware talenten te begeleiden. Martijn Witteveen zal de begeleiding van lichte talenten op zich nemen.
Als alles volgens verwachting verloopt zullen binnen afzienbare tijd de Groningse talenten van zich doen spreken op de nationale
en internationale roeiwateren.
Joris Pijs deed dit overigens nu al, door in de lichte skiff de overwinning op de Hel van het Noorden mee naar het Hoornse Diep te
nemen.
Met een drietal 1ste jaarsachten, een 1ste jaar dames 4+, 3 middengroep vieren en een grote groep talenten bij het RTC Noord
Nederland aangevuld met onze bekende toproeiers, belooft ook het komende wedstrijdseizoen een mooi seizoen te worden voor
Gyas. In de volgende nieuwsbrief houden wij jullie vanzelfsprekend op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Jan-Willem Gabriëls

Groei!
Het aantal leden van de oud-leden vereniging Oud Gyas groeit! De afgelopen maanden zijn we geklommen van ongeveer 320 tot
een kleine 360 leden op het moment van schrijven van dit bericht. Op verschillende manieren hebben we daar als Oud Gyas bestuur
ons best voor gedaan en daarnaast zijn er gelukkig regelmatig spontane aanmeldingen op www.oudgyas.nl.
Als de groei van de laatste maanden een beetje doorzet, gaan we komend jaar door de 400 leden!
Uiteraard kunnen jullie als leden ook helpen om te groeien. Dus, zie je in ons ledenbestand op de website dat die laatste drie
ploeggenoten van weleer nog niet “connected” zijn, stuur ze de link van de website, bel ze, twitter ze, wat je ook wilt… Alle middelen
zijn geoorloofd om te groeien naar de 500 leden
Ook financieel timmeren we leuk aan de weg. In oktober heeft een incasso plaatsgevonden en zijn alle leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven verzocht hun contributie over te maken. Hiermee is ongeveer € 10.500,- opgehaald. Overigens vond
de incasso later plaats dan we eigenlijk in de planning hadden (op de diës van Gyas). De volgende incasso proberen we wel weer op
die datum te laten lopen.
Martijn Steenhuis
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Nieuwe leden
Een nieuwe rubriek van de nieuwsbrief is de “nieuwe leden” rubriek. Gewoon een klein lijstje met wat namen van mensen die
recent lid zijn geworden van de vereniging Oud Gyas. Deze lijst
is niet uitputtend en is een selectie “at random”. De nieuwe leden
zijn onder meer:
•
Bram Jochemsen
•
Caroline Huls
•
Aart te Kiefte
•
Coby Hofstede
•
Fred Tuinstra
•
Leo van der Pol
•
Thijs de Neeve
•
Helmer Vossers
Allen van harte welkom bij Oud Gyas!

Oproep !
Als roeier van Gyas speel je bijna altijd een uitwedstrijd. Daar is in
de loop der jaren weinig in veranderd : ook in Uw tijd was dat zo
.Op de Martini Regatta na is elke wedstrijd in Amsterdam, Delft of
Tilburg. En dit probleem speelt soms ook voor de tegenwoordig
zo actieve competitie- en clubploegen.
Daarom is voor de diverse ploegen een slaapplek in de Randstad
onontbeerlijk. Een goede slaapplek dichtbij het roeiwater kan
voor de roeiers toch het verschil maken in de A-finale !
Roeier EJL’09: ‘Goed slapen voor een race kan echt het verschil
maken’
Stuur EJZ’10: ‘Zaterdagavond de race van de volgende dag
voorbespreken bij iemand thuis is echt heel relaxt, en ‘t was nog
heel erg gezellig ook!”
Bij deze doen we een beroep op U, onze oud-leden : kunt U ons
helpen ? En misschien weet U in Uw omgeving iets. U weet ( en
herinnert dat uit Uw tijd wellicht): met meegebrachte matjes en
luchtbedden passen er velen in één kamer. En het is altijd nog
leuk en gezellig ook !
Hopelijk wilt U iets van U laten horen.
Dat kan via Oud Gyas, maar eventueel natuurlijk ook naar : wedstrijd@gyas.nl
Groet, Reint Bolhuis
Wedstrijd Commissaris h.t. der A.G.S.R. Gyas

Twee generaties GYAS
Gerrit en Emma Corbijn van Willenswaard
Tussen hun aankomst op Gyas zitten 36 jaar; jaren waarin veel
veranderde. Maar ook waarin nog steeds veel hetzelfde. Het
pure plezier in en met die club, een soort vanzelfsprekend enthousiasme.
Emma , augustus j.l. lid geworden, maakt nu furore in de EJD.
En bij aankomst verdiende ze door winst op de ergo meteen
een nieuwe fiets! Gerrit kwam in ’74 aan , natuurlijk nog bij het
oude botenhuis, bij de sluis en het weiland van boer Brink. Hij
begon zijn Gyas-carrière met 2 jaar in een bijzonder sterke lichte 8, waarna hij ’77-’78 in het bestuur ging als voorzitter. Een
praeses werd als “te ballerig”ervaren, om maar niet te spreken
van zoiets vreemds als een gala of zo. Het bestuur Corbijn, wat
zich demonstratief veelal op klompen voorbewoog ( overigens
gezien de toestand van pad naar het b.h., en het belendende
weiland geen overbodige luxe), heeft Gyas belangrijk nieuw
elan verschaft. Met name je minder richten op de cultuur van
de gevestigde studentenverenigingen, waaronder natuurlijk die
“aan de andere kant van de sluis”, maar meer uitgaan van eigen
kracht, en daarmee veel en hard roeien. En met succes , zoals
slechts luttele jaren later de kampioens lichte 2- van Mans v.d.
Vendel en Willem-Jan Sibbes.
Hier moet ook melding worden gemaakt van het intiëren – pionierswerk voor heel roeiend Nederland ! – van het z.g. regioroeien, waaruit later het competitie- en clubroeien is ontstaan. Met
een grote rol voor Gerrit’s mede bestuurslid Jacqueline Sibbes ;
uit welke inspirerende en warme samenwerking een nog steeds
uitstekende en warme relatie zich ontwikkelde. Jacqueline –
natuurlijk enige tijd later de moeder van Emma, mag ook als
moeder worden beschouwd van het kindje “Gyas-Hunze- race”
die in dat bestuursjaar het levenslicht zag.
Jong was Emma, heel jong, toen ze voor het eerst bij De Hunze
in de boot stapte, in 2002. Haar eerste blik als 12-jarige ontving
zeuit handen van Nico Rienks! En zoals dat gaat, al na enkele
jaren werd Gerrit ingeschakeld; eerst als “hulpouder”, vervolgens nog jeugdcommissaris, en geleidelijk steeds meer intensief coachend. En met succes; zo wonnen dubbel-vieren, met
Emma natuurlijk, in ’06 én ’07 het N.K. ! En ging Emma in ’09 naar
de Coupe de la Jeuness en Vichy.
En dus ( ja inderdaad : natuurlijk dus ) augustus’10 ,met meteen
een prijs, lid van Gyas. Voelde zich heel erg welkom, en hoefde
ineens niet meer voor de thee of limo na de training te betalen.
Gaat 110 % voor de ejd – jawel eerst gelokt met vooruitzicht van
een 2- , dat was wel enigszins doorzichtig - en geniet daarbij
van de gezelligheid en de sociale kanten. “Het leeft hier gewoon
meer”. Maar er moet wel gewonnen worden !
En zo : in essentie is er niet zo heel veel veranderd. Weinig
klompen tegenwoordig , wel iets meer gala e.d. Maar veel sfeer
en enthousiast roeien.
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Gyas 2000-2005 feest
Slecht een enkeling hangt nog af en toe in de collegebanken. Voor het overgrote deel van ons is het studentenleven definitief
verleden tijd en daarmee ook de mooie Gyasfeesten...
Maar gelukkig heb je binnenkort de kans weer eens terug te stappen in die goeie ouwe tijd. Een feest speciaal voor de Gyaslichting
2000-2005. Op zaterdag 5 februari staat Gyas op z’n kop en vier jij samen met je generatiegenoten een heel mooi Gyas feest. Een
ideaal moment om weer eens bij te praten, een biertje te drinken en vooral lekker los te gaan op de ‘Rocky tune’, ‘kansloze avond’ , etc.
Hoort zegt het voort...dus breng je voormalig ploeggenoten, commissiegenoten, dispuutvrienden enz. op de hoogte en neem ze
mee.
Meld je aan via LinkedIn: Gyas 2000-2005. We zijn ook op Facebook te vinden. Er is een event aangemaakt met de naam Gyas 20002005.
Het wordt ‘supermooi’ en vooral ouderwets gezellig.
Tot 5 februari 2011!!
Kalender Oud Gyas 2011
2010 is al bijna ten einde en de eerste afspraken voor 2011 worden alweer in de nieuwe Succes-agenda bijgeschreven, in Outlook
bijgetikt, op het krijtbord in de keuken genoteerd of met een memo op het prikbord gehangen.
Kortom, de hoogste tijd om de agenda van Oud Gyas voor 2011 bekend te maken om op tijd een plekje in de drukke agenda’s van
iedereen veilig te stellen
Wanneer

Wat

Locatie

Toelichting

Zaterdag 5 Februari 2011

Feest “Oud-Gyas 2000-2005”

Gyas Botenhuis,
Groningen

Terug naar de goede oude tijd op het
vertrouwde botenhuis.
De organisatie is in handen van de EJD
‘05 en anderen.

Zaterdag 19 Maart 2011

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 toenemend succes herhaald

Zaterdag 25 Juni 2011

Koninklijke Holland Beker

Bosbaan, Amsterdam

Het Best georganiseerde evenement van
Nederland na de Gyas-Hunze Race.
Zie de (internationale) roeitop in acte,
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

Zaterdag 3 of 10 September
2011

Oud Gyas ALV, Fietstocht en
BBQ

Gyas Botenhuis,
Groningen

Na een racefietstocht door het Grunninger Land, waarbij ontspanning door
inspanning het motto is, wordt de ALV
van Oud Gyas afgetrapt om vervolgens
onder het genot van een hapje en een
drankje de dag af te sluiten.

Houd voor wijzigingen, tijden en inschrijfmogelijkheden de mail en de Oud Gyas-site in de gaten! www.oudgyas.nl
Heb je suggesties stuur deze dan even door naar oud@gyas.nl.

