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Van de Voorzitter

Van de Algemeen Adjunct

Beste Oud Gyassers, of naar de huidige “slang” Oud Gyanen,

Beste Gyaan,

Ook benieuwd hoe het gaat op het Botenhuis aan het Hoornse
Diep? Lees het voorwoord van de Algemeen Adjunct, Rosine
van Velzen hiernaast en andere delen van deze nieuwsbrief en
je bent weer helemaal bij. Een update over Nanne Sluis en Rogier Blink die op de OS 2012 te Londen gaan strijden om het
eremetaal; hetgeen reden voor Oud Gyas is om Vriend van de
Holland Acht te worden. En voorts een besluit over een nieuw
vlot – koop die meters!- en de Diesweek.
Ook over Oud Gyas lees je meer; onze vereniging staat
evenmin stil. Na de gloedvolle kick-off van het netwerk, vond
in het voorjaar een vervolgsessie plaats. Gyas heeft concrete
vragen uitgezet bij oud leden in haar netwerk. Ook is er aan
andere bijeenkomsten geen gebrek. De Headborrel was met
een zeventigtal leden in café Hesp voor één middag cognac
gekleurd en in Utreg kwamen mensen samen op de 030 borrel; een initiatief dat vervolg krijgt. En we zijn nog niet klaar!
Kom op zondag 10 juni naar de Koninklijke aan de Bosbaan:
voor het optreden van de Holland Acht en de Koninklijke borrel van Oud Gyas in de tenten langs de roeibaan. Noteer verder
de ALV en oud leden-BBQ op 22 september in de agenda.
Ten slotte nog dit. Over nog geen twee jaar zal Gyas haar 10e
lustrum vieren. Wij zijn als bestuur met Gyas doende plannen te maken voor deze gouden gebeurtenis. Ik licht alvast
een tipje van de sluier op: een lustrumboek en een grandioos
lustrumfeest zullen er komen. Indien jullie ideeën of goede
plannen hebben houden we ons aanbevolen, reageer dan op:
oud@gyas.nl.

Beste Gyaan,
Het is heerlijk weer en ik zit op het
vlot. Er zijn veel roeiers die met
ontbloot bovenlijf op het kanaal
varen, beginnende skiffeurs die
omslaan en chillende mensen
op de bank. Vanmiddag staat
drentschen en een barbecue op
de zeilboot van Mayday op het
programma. De zon schijnt en
één ding is duidelijk: de zomer is
begonnen!
Er staan veel mooie dingen deze zomer te wachten: Nanne en
Rogier die in Londen voor het goud gaan, een nieuw bestuur
en hopelijk ons vlot die vernieuwd gaat worden. Het is volop
genieten, want het gaat goed met Gyas. De Dies-ALV was een
groot succes; Nienke Groen en Jan Willem Gabriëls hebben nu
echt officieel afscheid genomen van het toproeien, vele SAroeiers zijn gehuldigd en vier boten zijn gedoopt.
Daarnaast staan de eerstejaarsdames 8+ op het punt het
eerstejaarsklassement te winnen, meerdere ouderejaarswedstrijdroeiers zijn deze week aan het selecteren voor bondsprojecten voor het Fisu-WK en Joris, Nanne en Rogier starten de
World Cup in Luzern.
Gelukkig gaat het ook goed met Oud Gyas en komt er weer
een mooie borrel aan tijdens de Holland Beker. Nu is het
echter tijd dat u mag genieten, want we hebben weer ons best
gedaan voor een leuke nieuwsbrief!

Op een mooie en sportieve zomer in Groningen en Londen!
Lars van Dijk

Rosine van Velzen
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Nanne en Rogier gaan naar de Olympische Spelen!
Ook op deze Olympische Spelen zullen er weer Gyanen uitkomen. Een geweldige prestatie van deze twee roeiers, maar de echte
prestatie moet natuurlijk nog komen.
Het selectieproces was heftig; de groep zware roeiers die een gooi deden naar de
begeerde roeiplekken was dit keer groot. Vorig seizoen kozen Rogier Blink en Nanne
Sluis ervoor enigszins buiten de KNRB-selectie te blijven. Een riskante keuze waar
velen grote vraagtekens bij hadden, maar die achteraf verstandig bleek, want in de
2- leverden zij via Luzern en het WK een sterk visitekaartje af én pakten een nominatie voor Londen.
Een zwaar programma volgde, met drie weken thuis (trainen in Nederland) en twee
weken op trainingskamp. Met seat-races in verschillende samenstellingen, maxtesten, twee en soms drie trainingen per dag. Dit alles om vermogen op te bouwen.
De zwaarste weken volgden in maart en april: via een soms eindeloos lijkende serie
seat-races werd eerst de acht samengesteld : Rogier zat erin!
Toen kwam de vier, shit: Nanne nog niet! De overgebleven zes mannen mochten het
uitvechten in de twee. Met zijn maatje, Meindert Klem, bewees Nanne nog eens de
sterkste te zijn op de eerste World Cup in Belgrado en definitieve kwalificatie voor
London ’12 was een feit. Nanne werd op station Groningen als held onthaald door
vele Gyanen.
Hoewel Joris Pijs aan alle kanten heeft laten zien dat hij een kans verdient, kreeg hij deze niet van de bond. Samen met Arnoud
Greidanus (Proteus) in de Lichte 2- is hij zich nu aan het voorbereiden op het WK. Afgelopen weekend heeft hij op de World Cup
in Luzern goud(!) gewonnen en zo laten zien dat hij zich niet zomaar gewonnen geeft.
Voor wie Nanne en Rogier willen volgen op weg naar en in Londen: met regelmaat vertellen zij op de Gyas-site over hun ervaringen. Ook zullen we deze blogs vaker op LinkedIn zetten. Maar daarnaast biedt de site www.holland8.nl veel actuele informatie
en verhalen over de gehele zware mannen-sectie; de 8, 4 en 2.
In dit verband past ook een oproep aan de oud-leden: word Fan!
Via de site www.roeifans.nl kan men zich aanmelden (staan ook paar leuke incentives tegenover).
Daarbij kan je aangeven dat men Fan is van de 8 (Rogier !) of van de 2 (Nanne!) En daarbij kun je natuurlijk ook Gyas kiezen als
favoriete vereniging. Doen? Ja, doen!
Tenslotte, ja, London calling… Dé kans om de Olympische Spelen mee te maken en dit roeitoernooi te volgen. Rio ’16 is immers
wel weer ver weg. Voor wie geen of weinig tickets wist te bemachtigen (via www.os2012.atpi.nl/nl.php zijn nog kaarten te koop):
de VRIENDEN van de Holland8 hebben een fraaie pub in Eton gereserveerd, met een groot scherm waarop ook alles vertoond zal
worden. Dit is op 10 min fietsen van de wedstrijdbaan. Alle Oud Gyas-leden zijn hier welkom! Net als alle Gyas-leden natuurlijk,
dus kom allemaal naar The Watermans Arms (www.watermans-eton.com). We maken er een mooi feest van!
Jan Willem Snippe

Oproep!
Op 12 mei 2014 wordt Gyas 50 jaar! Dit gaat natuurlijk groots gevierd worden met een lustrum waarover later
meer. Op dit moment zijn we bezig met een lustrumboek om 50 jaar Gyas vast te leggen. Heb jij een verhaal wat
er absoluut in moet? Foto’s die we kunnen gebruiken? Mail dan naar lustrumboek@gyas.nl.
Update Gyas Netwerk 2.0
Het netwerk is in beweging. Na een beloftevolle start van het netwerk in het najaar van 2011, kwam tijdens de (voorgenomen)
Gyas Hunze Race een aantal genodigden bijeen op het botenhuis op 11 februari jl. Gyanen en Oud Gyassers ontmoetten elkaar
onder het genot van een borrel en spraken over stoere roeiverhalen, maar ook over actuele Gyas vraagstukken naar aanleiding
van presentaties Zo is er door de commissie van beleid over het meerjarenplan Rio 2016 gesproken en met enkele adviseurs
die Gyas rijk is, heeft de bouwcommissie vragen aan nog roeiende oud leden voorgelegd en zijn er ideeën geopperd over een
bredere opzet van de Paul Venemans Prijs. Alhoewel de opkomst niet groots was, werd het al met al een waardevolle ontmoeting waar diverse contacten zijn gelegd. Ook na deze bijeenkomst zijn leden, werkzaam in de energiebranche over duurzaam
energiegebruik en zonnepanelen rechtstreeks benaderd. Kortom; het netwerk loopt en zet zijn goede werk. Wordt vervolgd!
Lars van Dijk
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Twee generaties Gyas
De Tuinstra’s: Fred, Coby (Hofstede), Nienke en Jolmer
‘Een heerlijke tijd was het, waar we veel van hebben meegenomen, onze beste vrienden én elkaar’. En nu dus ook resulterend in
die waardevolle bijdrage aan de EJD 8+ én de EJL 8+!
Fred kwam in ’77 aan en ging meteen, zoals dat hoorde in training
als lichte roeier (”dat zou je van mij nu niet meer zeggen…”). Fred,
nu huisarts in Wolvega, heeft toendertijd het meest gecoacht.
En was op vele manieren uiterst verdienstelijk. Zo werden, na
een zware ALV, samen met o.a. Willem van Reijendam, de wielen
onder de Aegir-bestuursbak weggehaald. Nee, van zelf roeien
kwam toen en ook nu niet zo veel meer.
Jolmer is 34 jaar later óók meteen gaan wedstrijdroeien en zit nu
in de eerstejaars lichte 8+.
Coby is in ’79 begonnen voor een zeer succesvolle roeicarrière,
m.n. in 2x en 4x, waarin ze SA werd. ‘Ik heb gewoon een prachttijd gehad, en ja, we gingen soms ook best goed en hard…!’
Coby, nu HR-manager, roeit tegenwoordig nog bij Aengwirden en
komt daar –ja hoe kan het anders- ook regelmatig andere oudGyassers tegen.
En nu is Nienke ook in training in de EJD 8+.
Ja, dat roeivirus… Jolmer zei een klein jaar geleden nog: ‘stomme sport, dat roeien’ en was een talentvolle voetballer bij FC
Heerenveen. Nu is hij helemaal om: ‘dat intensieve, dat is leuk. Hard gaan! Geweldig toch!’
Nienke is in ’09 bij Gyas gekomen en heeft vorig seizoen met heel veel plezier de Club-8 geroeid en dan nu het echte werk – écht
alles uit de kast, en het wordt nog steeds leuker.
Maar om haar moeder te evenaren… da’s nog een hele uitdaging!
Coby en Fred: geinig om via Nienke en Jolmer weer een beetje Gyas mee te maken. Er is best veel veranderd: de mooie accommodatie (ach ja, dat oude wrakke houten botenhuis), het is allemaal echt strakker geregeld en lijkt zelfs soms wat corporaal (zo’n
gala was indertijd echt onbestaanbaar). Ook dat selecteren voor eerstejaarsachten was er echt niet bij, want je was al blij als je
een 8 bij elkaar geclubd had. Dit komt er eigenlijk een beetje meewarig uit, maar in essentie is er ook veel hetzelfde gebleven.
Vooral die enthousiaste, warme sfeer, zelf dingen aanpakken, lol in het wedstrijdroeien, maar ook ruimte voor andere roeivormen, soms ook wel wat rommelig, dat blijft heel herkenbaar. Een mooie club om je plek en je vrienden te vinden.		
… en er komen wellicht nog twee Tuinstra’s aan…
030-borrel in Café Harbour in Utrecht
27 april was het zover, de eerste 030-borrel vond plaats in Utrecht. Tijdens een netwerkborrel voor oud Gyas in het Grand Café
aan de Bosbaan is het initiatief ontstaan van de 030-borrel, een beetje met een recalcitrante, Gyas eigen, ondertoon: wij uit
Utrecht hoeven niet zo nodig steeds naar Amsterdam te gaan, Utrecht is toch immers het centrum van het land?!
De bijeenkomst was in Café Harbour, met uitzicht op het roeiwater, waar roeiers van Orca, Triton en Viking zich in het zweet
roeien. De borrel kwam een beetje aarzelend tot stand, maar toch liepen er een uurtje na aanvang 20 oud-roeiers en roeisters
rond met stoere verhalen van vroeger. Zware trainingen op de ACLO, heftige roeitrainingen en lange feesten; alles werd weer
besproken onder het genot van een cola, een biertje, een korenwijn en voor iedereen veel bitterballen.
Aan sommigen, waaronder de schrijver dezes, was al wel een beetje te zien dat de tijd van heftige roeitrainingen ver achter hun
lag. De mensen die nog niet zo lang geleden uit Groningen naar Utrecht waren afgedaald, zaten uiteraard nog wel strak in het
vel, waaronder uiteraard ook degene die een ACLO-training nabootsen in een sportzaal in Utrecht.
Afgesproken werd dat volgend jaar weer een 030-borrel gehouden zal worden en ik begreep ook dat het initiatief van de
030-borrel door een aantal andere steden zal worden overgenomen.
Willie Ambergen
Actief op Gyas van 1978-1984
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Oud Gyas Groeit!
Een ding is zeker in het leven…. Oud Gyas Groeit!
En dat is mooi om te zien. Langzaam komt het gestelde doel van 500 leden in zicht. Momenteel zitten we namelijk op 433 leden en
dat is al een mooie basis om door te groeien. Enkele nieuwe leden zijn o.a.: Sebastian Zwart, Maaike Stoel en Jef Spronck.
Je kunt de leden van Oud Gyas terugzoeken in het Ledenoverzicht, zie de link.
Informeer elkaar en verwijs naar de inschrijfpagina, maar een mailtje naar Oud@gyas.nl mag ook.
Robert Greidanus
Vlotbord
Vlotbord
Op de Halfjaarlijkse-ALV is een belangrijk voorstel ingehamerd: er komt een
nieuw vlot! Ondanks de korte leeftijd van het huidige vlot is het drijvend
vermogen verminderd en zijn de planken erg verrot. Als alles volgens planning
gaat zal deze zomer een nieuw vlot worden gelegd. Helaas is dit natuurlijk
wel weer een grote investering voor Gyas en daarom hebben we, net zoals
vroeger, een vlotbord gemaakt. Voor 75 euro kun je een stukje kopen waar
jouw naam op komt. Zo hopen we een deel van het vlot bij elkaar te sparen,
zodat er een vlot komt die het dit keer wel iets langer dan tien jaar uithoudt!
Op de borrel bij de Koninklijke Holland Beker, via mij (adjunct@gyas.nl) en Oud
Gyas kan er een vakje 1 t/m 120 gekocht worden vanaf 75 euro. Het vlotbord
zullen we presenteren op de Overdrachts-ALV.
Rosine van Velzen
Agenda
Wanneer

Wat

Locatie

Toelichting

Zondag 10 juni 2012

Koninklijke Holland Beker

Bosbaan, Amsterdam

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

Zaterdag 22 september
2012

Oud Gyas ALV + BBQ
Vooraf gegaan door een
tocht op de racefiets rondom Groningen.

Botenhuis Gyas

Samen nemen we de stand van
zaken binnen Oud Gyas met u door.
Wat hebben we gedaan, wat gaan
we doen en wat zijn uw wensen?
Afsluitend een BBQ. En vooraf kan
er een rondje gefietst worden in het
Grunneger Land (14 uur).
16.00 uur ALV met aansluitend BBQ

Najaar 2012

“070-Borrel” in Den Haag

Nog te bepalen

Na de “030-Borrel” in Utrecht, zal in
het najaar een borrel in Den Haag
georganiseerd worden

