Oud Gyas
Nieuwsbrief Dies Editie

Met in deze editie:

Gyas voor jou - Licht 1970 - De kandidaats-Praeses - Oud Ledendag
Van de Voorzitter - De zon schijnt! In Voor die tijd aanmelden mag ook, graag zelfs. Je kunt hierdeze editie daarom veel zonnig nieuws voor terecht op de website onder het kopje Oud Gyas. We
over Gyas en Oud Gyas.
heten je alvast een warm welkom!
Nu de zon weer meer uren maakt,
roeien er meer Gyassers op het Noord
Willemskanaal. Terwijl wedstrijdroeiers en regio/competitieroeiers de wedstrijden verroeien, stappen de eerste
lenteleden aarzelend in de boot. Achter
de schermen en op het botenhuis is het
tevens een drukte van jewelste. Zo maakt Gyas plannen voor een
Talentcenter, heeft zij Wim Bakker benoemd tot lid van verdienste
en wordt er een nieuw kandidaatsbestuur geformeerd. Bartelo van
den Berg (Praeses h.t.) zal je hier verderop in deze editie nader over
inlichten.

De eerste verjaardag is reden voor een bescheiden feestje:
de (oud-)ledendag. We organiseren deze, zoals al reeds
aangekondigd, op zaterdag 19 juni aanstaande op het
botenhuis. Dit valt samen met de Martini Regatta. Op deze
feestdag kun je onder meer deelnemen aan de Botendokter
Fiets-klassieker voor racefietsers en recreanten (met stop bij
de Regatta) of roeien op het Noord-Willemskanaal. Ook zal
die dag de tweede Algemene Ledenvergadering worden
gehouden met aansluitend een borrel en barbecue.

Van de Praeses - Het jaar van bestuur
Van den Berg is bijna ten einde en het
jaar van bestuur Wiggers staat op het
punt om van start te gaan. Nieuwe
plannen worden gesmeed en oude
plannen worden volbracht. De komst
van een overkoepelend Noordelijk
Talentcentrum Roeien, een project
waar Gyas en Aegir samen met de KNRB
het initiatief in hebben genomen, is
bij uitstek een actueel onderwerp. Dit
talentencentrum geeft talentvolle Groningse ouderejaarsroeiers
de kans om met elkaar te trainen en wedstrijden te starten onder
begeleiding van een professionele hoofdcoach.

hebben de mannen van de websitecommissie een
gloednieuwe website gelanceerd. Zo blijft Gyas zich
hard inzetten om onze ambitie te realiseren om de beste
studentenroeivereniging van Nederland te worden.

We hopen je 19 juni te mogen begroeten!

Namens het Oud Gyas bestuur,
Ook Oud Gyas zit niet stil. De vereniging is inmiddels één jaar Lars van Dijk
jong: op 12 mei j.l. vierde zij haar eerste verjaardag! De jonge
vereniging kent momenteel inmiddels 300 leden en als bestuur
streven we ernaar dat dit aantal zich doorzet naar de 500. Na het
versturen van nieuwsbrieven en e-mails benaderen we nu donateurs en contribuanten ook telefonisch met de vraag lid te worden.
Wellicht krijg je binnenkort één van ons aan de lijn met die vraag.

Andere onderwerpen waar de afgelopen maanden door
Gyas veel aan gewerkt is zijn de vervanging van de huidige
botenwagentrekker, een alternatieve wervingsstrategie in de
introductieweek, het terugbrengen van het aantal bestuursfuncties en het aannemen van lenteleden. Verder hebben we het
botenplan opgeschroefd tot het niveau van voor de verbouwing,
lossen we onze Rabobank-lening op het gebouw versneld af en

Je hard inzetten in een dynamische vereniging met een
gezamenlijk geheugen van nauwelijks ouder dan vijf jaar.
Bestuur na bestuur kijkt kritisch naar alles wat beter kan
en gaat ieder jaar met nieuwe ambitie en energie zijn
draai geven aan deze vereniging. En op het moment dat
de vereniging flink aan het tollen is, dan geeft je opvolger
een nieuwe zwiep, aan hem of haar te bepalen in welke
richting.
Zo blijven we hard bezig om onze ambities te halen, en in
de tussentijd hebben veel studenten een mooie tijd gehad,
dragen zij stokjes over aan andere studenten die vervolgens het werk weer oppakken. Het kan altijd beter, harder,
gezelliger en mooier. Op Gyas ben je nooit klaar.

Tussen al het ‘jonge grut’ op Gyas traint en
coacht ook een groepje veteranen. Iemand
uit de oude doos: Jan Willem Snippe (65).
Hij is al in 1969 op Gyas gekomen, omdat
hij Gyas een hele gezellige en vriendelijke
vereniging vond. “Vervolgens heb ik hier
mijn vrouw ontmoet en die twee factoren
om hier lid te zijn gelden nog steeds!”
In de tijd dat Jan Willem nog studeerde was
sporten zijn hoofddoel en kwam de gezelligheid er vanzelf bij. Het is de combinatie
van de ongedwongen sfeer tegenover topLieke Brons (24) loopt al zeven jaar op Gyas sport die Jan Willem bij Gyas hield. “Er is hier
rond. Door de jaren heen is Gyas steeds iets an- ook meer dan elders een grote acceptatie
ders voor Lieke gaan betekenen.
voor een verschillend soort mensen.”
Lieke begon als competitieroeier. “In het
begin was Gyas echt mijn tweede huis
waar ik mijn vrienden ontmoette.” In het
tweede jaar maakte Lieke de switch naar de
wedstrijdsectie. Na drie jaar wedstrijdroeien
was ze nog niet klaar met het roeien. “Ik heb
al die jaren met liefde geroeid. Als ik niet wilde
coachen, was ik ook niet gestopt met roeien,
want dan wist ik simpelweg niet wat ik moest
doen.”
In 2008 en 2009 heeft Lieke de Eerstejaars Zwaar gecoacht. “Het mooiste aan
het coachen is dat iemand met jouw
aanwijzingen beter wordt en harder
gaat roeien. Als ik mijn mannen dan op
wedstrijden zie varen, zie ik het als mijn werk.
Dat geeft voldoening.”

Toch blijft Gyas een sportvereniging en
Gyas wil daarin uitblinken, wat gelijk de
harde kant van de vereniging is. “Je moet
harder gaan dan de ander. Dat moet je
eerstejaars vaak nog bijleren. ”
Jan Willem is blijven roeien, maar coacht
ook volop op Gyas. “Als ik alleen zou roeien,
zou dat met oude lullen zijn en dat is toch
aanzienlijk minder inspirerend dan het
coachen van jonge roeiers.”

Een mooi coachmoment was met Zwaar 2009
op de Holland Beker, toen de ploeg onverwacht vooraan voer. “Op een gegeven moment zit ik te kijken van hè, wat gebeurt er
nou? Volgens mij liggen we vooraan! Toen
moest ik de hele groep mensen bij langs
fietsen.”
Als coach heeft Lieke veel geleerd. “Ieder jaar maak je stappen. In mijn eerste
coachjaar deed ik maar gewoon álles wat
je kan bedenken.” Hoe meer ervaring, hoe
beter een coach kan onderscheiden wat
belangrijk is en wat niet. “Gyas is zo een
plek geworden waar ik me ben gaan
ontwikkelen in mijn sterke punten. Ik solliciteer nu
ook naar functies waar het coachen in terugkomt.”

Nienke Groen (26); het ultieme voorbeeld van iemand die veranderde van
feestbeest naar toproeier bij de bond.
Nienke heeft bijna alle kanten van Gyas
gezien: een jaar competitieroeien, commissies en –vooral veel– wedstrijdroeien.
Het eerste jaar was vooral een feestjaar
en pas aan het einde van het jaar kwam
het idee te gaan selecteren. “Ik was vooral
heel sterk en door een goede test kreeg ik
luid applaus en volgden de eerste wedjes.”
De eerste twee wedstrijdjaren was het
nog een combinatie van sport en gezelligheid. “Ik was heel veel op Gyas.” Toen
Nienke merkte dat ze echt wel kon roeien, kreeg ze een nieuw doel. “Ik was niet
meer gewoon een roeier, maar een roeier
met een doel.” De groep roeiers om Nienke heen werd steeds kleiner en ze traint
nu bij de bond met de selectiegroep van
de Holland Dames acht.
De bond traint in Amsterdam, maar Nienke blijft bij Gyas betrokken als voorbeeld
voor nieuwe damestoppers. “Je kunt met
roeien in vier, vijf jaar tijd op WK-niveau
komen en dat is gewoon heel gaaf. Je wilt
iets gaan bereiken en dat kan met roeien
en dat kan bij Gyas!”

VIERLUIK: GYAS ANNO 2010

Door Dieke de Boer uit de Gyas Concreet 2010

Sebastiaan Rorije (19), eerstejaars competitieroeier, is in zijn tweede studentenjaar lid
geworden bij Gyas. Na altijd veel gesport te
hebben, werd Sebastiaan in zijn eerste jaar niet
lid van een sportvereniging. “Ik had wel een fitnesskaart, maar daar ben ik hooguit drie keer
geweest.”

“Ik had eerst geen idee wat ‘ploma’ betekende.
Nu drinken of eten we bijna elke dag met
ploeggenoten.”
Sebastiaan kwam in de actieve ploeg Semper
Melius terecht. “We zijn aardig fanatiek als ploeg
en proberen elke dag een boot op het water te
krijgen.” In november heeft Gyas jaarlijks het legendarische Vaute Feesd waar iedereen zich zo
fout mogelijk voor verkleed. Semper Melius verscheen als ware FC Groningen-hooligans op het
Bootenhuysch. “De aanloop naar en het feest zelf
waren geweldig.”

Op zoek naar een geschikte teamsport voor
zijn tweede jaar, heeft hij twee weken gerugbyd, maar uiteindelijk klikte het meer bij Gyas.
“Ik ben echt open en leuk ontvangen en heb
gelijk de eerste week twee trainingen en een
borrel meegemaakt.” De meeste ploegen heb- De ploeg is dus zowel fanatiek met roeien
ben wekelijks een ploegenmaaltijd, afgekort bezig als met de gezelligheid eromheen.
“Eigenlijk is het iets te veel van allebei, maar dat
de ‘ploma’.
kan als student”.

In the Picture: Licht 1970

Licht 1970 anno 2010

Door Bartelo van den Berg

Een poosje geleden kreeg ik een mailtje van Johan
Erkelens met de vraag of Licht 1970 een stukje kon
komen roeien op Gyas. Licht 1970, de ploeg die het
lichte eerste divisie veld op de Head of the River van
1970 heeft gewonnen. Uiteraard geen probleem,
immers, ons Bootenhuysch staat altijd open voor een
reünie van een oude ploeg; wedstrijd, club of competitie.
Op de bewuste dag kwam een tiental heren van in
de zestig tussen de studenten een stukje peddelen.
Anders dan vroeger bij het Kommetje, niet meer met
houten riemen en zeker niet meer met een bekje voor
de stuur. Vandaag werken we gewoon met een cox
box, hakbladen en trekken we onze stukken op het
Hoornsediep.
Een tiental mannen van rond de zestig
jaar, sommigen hadden geen veertig jaar
meer in de boot gezeten, als vanouds
samen in de acht. Na afloop sprak een Gyas lid me aan;
“Bart, zoals die mannen daar vanzelfsprekend aan de
bar koffie staan te drinken, net een wedstrijdploeg
maar dan 40 jaar ouder.”
Licht 1970 op de Head van 1970

Een nieuw jaar, een nieuwe Praeses
Door Bartelo van den Berg

Gyas heeft een kandidaats-Praeses voor bestuursjaar
2010 – 2011 gevonden, te weten Dick Wiggers!
Dick is in het jaar 2007 lid geworden van Gyas. In
zijn eerste jaar roeide hij met zijn competitieploeg
Beatus Lazarus en bleek, met alcohol als snelle brandstof, onverslaanbaar op de 500 meter. Alhoewel Dick
een prachtig eerste jaar heeft gehad bleek voor hem
competitieroeien alleen niet genoeg. Hij wilde meer, hij
wilde in de zware acht.
Het daarop volgende jaar selecteerde Dick voor de
EJZ ‘09, met succes. Dick heeft het gehele seizoen in
deze acht op slag gezeten. In het huidige jaar is Dick
gestopt met wedstrijdroeien en is hij coach van EJZ ’10.
Naast deze carriere op roeigebied is Dick actief bij de
WebCie.
Namens het bestuur wens ik Dick veel succes en
wijsheid toe bij het vormen van het kandidaatsbestuur. Wij hebben er vertrouwen in dat Gyas onder
zijn leiding volgend jaar een succesvol jaar gaat
beleven!

Oud Gyas Agenda
De agenda van Oud Gyas ziet er voor de aankomende maanden als volgt uit:
Zaterdag 19 juni 2010
Fietstocht - 13.00 uur
ALV Oud Gyas - 17.30 uur
BBQ - ongeveer om 18.30 uur
Zaterdag 3 & zondag 4 juli 2010
NSRF Afsluiting wedstrijdseizoen

Kandidaats-Praeses Dick Wiggers arriveert vanaf De
Hunze op Gyas met Praeses Bartelo van den Berg
Foto door Niels Alting

COLOFON
Uitnodiging Oud Ledendag
Dames en heren,
Zaterdag 19 juni zal de eerste ALV worden gehouden van de
Vereniging Oud Gyas. Voor sportieve leden zal er eerst een
racefietstocht worden georganiseerd om even het luie
zweet eruit te werken. Grand départ zal zijn om 13.00 uur
vanaf het Bootenhuysch van Gyas. In de tocht door het
Grunninger Land zal ook Harkstede worden aangedaan om
even een “blik” te werpen op de races die daar dan plaats
vinden.
Na een tocht van ongeveer 60 km zal het finishdoek worden
gepasseerd bij het Bootenhuysch en zal het serieuzere gedeelte
beginnen; de ALV van Oud Gyas. Op de agenda staan de
nieuwe bestuursleden, de financiële verantwoording, de plannen
voor het komende jaar en men kan ook meedenken om van de
Vereniging Oud Gyas een nog grotere verenging te maken.
Afgesloten wordt er met een BBQ om de dag nog eens door te
nemen en gezellig een drankje te drinken.

De Oud Gyas nieuwsbrief
Dies
Editie is een uitgave van de oudleden vereniging van Gyas en
verschijnt één keer per jaar in
gedrukte vorm. De nieuwsbrief wordt
gedrukt gestuurd naar de oud-leden en
digitaal verstuurd naar het Oud Gyas
netwerk.
Redactie: Lars van Dijk, Robert
Greidanus, Dieke de Boer en Bartelo van
den Berg
Lay-out: Bartelo van den Berg
Juni 2010
Oplage: 500 stuks
Vereniging Oud Gyas
oud@gyas.nl (voor aanmeldingen en
adres- en e-mailwijzigingen)
giro 2996591 (voor uw donatie)

Overigens zijn ook niet-leden, of aspirant-leden -derdejaars
Gyanen en ouder- van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de
fietstocht of bij de ALV en BBQ aanwezig te zijn.
Komt allen!

Programma Oud Ledendag
13.30 - Ontvangst Bootenhuysch (Koffie & Thee, Grunninger Koek)
14.00 - Grand départ racefietstocht (60 km & pitstop Harkstede)
17.00 - Arrivé à Gyas
17.30 - ALV Vereniging Oud Gyas
+/-19.00 - BBQ
Inschrijven kan via de Oud Gyas website
(Gyas.nl > Informatie > Oud Gyas)

Oud Gyas agenda ALV 19 juni 17.30 uur
1.
Opening
2.
Notulen ALV 19 september 2009
3.
Jaarverslag
4.
Verslag Cie500
5.
Financieel verslag
6.
Verslag Kascommissie
7.
Décharge
8.
Aftreden Jan Timens als penningmeester
9.
Benoeming Martijn Steenhuis als
penningmeester
10.
Benoeming Jan Willem Snippe als algemeen
bestuurslid
10.
Begroting
11.
Rondvraag
12.
Sluiting

