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19 septemer 2009: Oudleden-dag Gyas
Op 19 september aanstaande zal de jaarlijkse Oudleden-dag Nienke op het erevlot na brons op WK
plaatsvinden op het Bootenhuysch. Op deze Oudleden-dag
zal tevens de 1ste ALV van de Vereniging Oud-Gyas plaatsvinden waar jullie natuurlijk allen van harte welkom zijn.
Sinds de diës ALV van Gyas is Oud Gyas een vereniging met
als doel om Gyas nog beter te ondersteunen en de binding
van oudleden met Gyas te versterken. We hebben inmiddels 200 leden en gaan voor de 500!
Een van de middelen de binding te versterken is een
gewijzigde aanpak van de oudledendag.
Naast het roeien zal er de Botendokter Fiets Classic worden
georganiseerd. Na terugkeer van het roeien of fietsen zal
de Oud-Gyas ALV om 16.00 uur beginnen, met aansluitend
om 17:30 een borrel en barbecue waar onder het genot
van een hapje en een drankje uitgebreid kan worden
bijgepraat.
Nog geen lid? Meld je aan:
http://www.gyas.nl/pagina/oud-gyas/lidworden
Al dan niet lid en zin om te fietsen, roeien of bbq-en?
Schrijf je in:
http://www.gyas.nl/pagina/oud-gyas/oudledendag
Vragen?
Stuur een e-mail naar oudgyas@gmail.com

WK Poznan
Zondag 30 augustus, iets voor één.
De dames achten liggen klaar voor de
start. In baan vijf ligt de dames acht
van Nienke. Eerder dit jaar heeft deze
acht brons gewonnen op de wereldbeker in Luzern. Lukt dit opnieuw?
Met een kleine achterstand op Roemenië en Amerika komt Nederland
als derde binnen.
Brons voor Nienke op de wereldkampioenschappen!

“De climax van het internationale roeiseizoen”
Door Jan-Willem Gabriëls

Joris na de NSRF

Met het verroeien van de NSRF Slotwedstrijden kwam het nationale roeiseizoen tot
een einde. Voor een aantal Gyasleden begon het seizoen hier echter pas echt. Joris
Pijs mocht vanwege zijn goede optreden tijdens de Koninklijke Hollandbeker in de
lichte skiff deelnemen aan de wereldkampioenschappen <23 in Racice (Tsjechië) van
23 tot 26 juli. Joris wist in een sterk veld de finale te halen, maar was hier helaas niet
bij machte om zijn topprestatie van vorig jaar te herhalen en hij moest genoegen nemen met de zesde plaats.
Terwijl de rookwolken rondom de Keiweek net zijn opgetrokken en Gyas weer
volop nieuwe leden heeft mogen verwelkomen, is in het Poolse Poznan de strijd
om het wereldkampioenschap losgebarsten. Namens Gyas houdt Nienke Groen
de eer hoog door haar deelname in de damesacht. Ook Paul Drewes zou starten
op het WK, maar na de 3de wereldbeker in Luzern heeft hij helaas moet besluiten
om niet te starten. Na de wereldbeker werd Paul geplaagd door ziekte, aanhoudende pijntjes en daardoor een slecht herstelvermogen. Dit alles heeft Paul en
Jaap doen besluiten om niet als dubbeltwee op het WK te starten. Erg jammer Gyas in de KEI week
voor Paul, die samen met Jaap dit seizoen heeft laten zien de stijgende lijn te
hebben gevonden.
De verwachtingen van Nienke waren na de bronzen medaille in Luzern hooggespannen. De damesacht kende echter een moeizame start. In zware omstandigheden wisten de dames de juiste versnelling niet te vinden en moesten zijn
genoegen nemen met een 3de plaats in de voorwedstrijd ver achter Amerika en
Duitsland. In de herkansing werd deze versnelling duidelijk wel gevonden en
plaatste de acht zicht met een degelijke 2de plaats gemakkelijk voor de finale.
Op 30 augustus lag Nienke met haar ploeggenoten aan de start van de finale!
In een goed opgebouwde race wist zij een tot dan toe al geweldig seizoen te
bekronen met een bronzen medaille achter Olympisch kampioen Amerika en
Roemenië!
		
Nienke, namens Oud-Gyas van harte gefeliciteerd!

Gyas in de KEI week
Door Bartelo van den Berg

Van 10 tot en met 14 augustus was de KEI week in Groningen. Het doel: 260 eerstejaars binnen halen, waarvan in een ideale
situatie 130 mannen en 130 vrouwen. Met dit streven zijn we hard aan de slag gegaan om een nieuwe lichting binnen te
halen. Dit jaar met een nieuwe strategie, opvallen. In de afgelopen jaren was namelijk gebleken dat we de jongens van het
industrieterrein achterbleven op het gebied van promotie in de stad. En waar wij onze zaken op Gyas tijdens de openroeimiddagen altijd prima voor elkaar hadden, konden we daar nog veel op verbeteren.
Een nieuw strijdplan was het gevolg. Met omgebouwde barkevier tot promoboot, een bakfiets gebouwd tot bakfietsergometer en een pendel tussen de steiger naast het cultuur historisch museum aan de Aa moest het wel goed
gaan, dachten we.
En toch, toch dreigde er een ramp te voltrekken aan de Hoornsediep westzijde 199, want na inschrijfdag twee hadden we wel 180 inschrijvingen, maar hiervan waren er slechts 45 mannen en 135 vrouwen. Nu moet u weten, ik heb
niets tegen vrouwen maar een ratio van 1 man op 4 vrouwen is wellicht iets te heftig voor Gyas.
Gelukkig bleek dit allemaal te maken met een fenomeen genaamd laksheid. Mannen zijn laks is me verteld op donderdagavond toen ik niet meer wist waar we al die mannen vandaan gingen halen. En jawel, vrijdagavond om zeven
uur - toen de inschrijving eigenlijk al gesloten was – werd Gyas overspoeld met mannen; ze waren zich vergeten in
te schrijven. De voorlopige score? 140 vrouwen en 100 mannen, waar er nog 20 plekken voor mannen zijn gereserveerd voor na-inschrijvingen.

Een nieuw jaar, een
nieuw gezicht

en Berg

Bartelo van d

Door Dieke de Boer

8 juli heeft Lars het zwart-witte-cognac stokje doorgegeven aan Bartelo van den Berg. Met een nieuw
gezicht gaan we een nieuw, fris jaar in.
Lars heeft een zomer zonder Gyas achter de rug, “behalve mijn vriendin dan”, terwijl Bart zich vol in Gyas
heeft gestort.
Als we de heren naast elkaar zetten, is het grote,
fysieke verschil zwaar versus licht. Waar Lars een gewichtige uitstraling had, moet Bart het meer hebben
van het subtiele.
Een tweede verschil ligt in de manier van voorzitten. Lars: “Bart is een jonge hond in dat opzicht: lekker actief en ondernemend. Ikzelf loop al wat langer
op Gyas rond en denk eerder: is dat nou nodig? Ik
ben misschien wel een beetje een ouwe lul hierin en
denk al snel: dat soort plannen heeft geen nut; dat
is vijf jaar geleden ook al geprobeerd en dat werkte
toen ook al niet.” Bartelo onderstreept: “Mijn energie
spuit eruit en dient meer gekanaliseerd te worden,
terwijl Lars meer de rustige, gewichtige leider was.”

Lars van der M

eer

De praesides hebben –wellicht als gevolg van– een
ander soort bestuur om zich heen verzameld. Lars:
“Mijn bestuur was wat minder van de roostertjes en
schema’s. Bij mijn bestuur werkte dat op een minder
strakke en zakelijke manier.” Ook was Lars meer van
de Swiffer in plaats van de mop. Hiermee doelt hij
wellicht op de nieuwe bijnaam van Bart: Poetselo.
Over Oud Gyas zijn ze het wel eens. Bart wil komend
jaar doorzetten waar we aan begonnen zijn en de
pas opgerichte vereniging laten groeien.
Als de heren elkaar een gouden tip willen geven voor
komend jaar, adviseert Bart Lars: “Ga coachen.” Lars
tipt Bartelo: “Liever een verre vriend dan een goede
buur” met een knipoog naar Aegir en Skoll.

Het nieuwe bestuur
Praeses:
Abactis:
Fiscus: 		
Wedcom:
Adjunct:
Compocom:
Matcom-E:
Matcom-I:
BH-com:

Bartelo van den Berg
Dieke de Boer
Joost Vogel
Wim Grooteboer
Anne Bosma
Anne Ten Broeke
Harmen Zegers
Tsjerk-Gosse Rozema
Pieter van ‘t Hoff

Lustrumdag
Oud Gyas
Door Robert Greidanus

Zwaar 1999

Het is al weer een paar maanden geleden, maar het Oud Gyas bestuur kijkt nog steeds
voldaan terug op de Lustrumdag welke rondom de Martini op 12 juni werd georganiseerd.
Wat viel er zoal te beleven?
De dag begon zowel op het botenhuis van Gyas, als ook op de Harkstede-baan. Op het
vernieuwde botenhuis stond de Groningerkoek en koffie klaar en was er een afvaardiging van het bestuur om de mensen rond te leiden op het prachtige vernieuwde botenhuis. Er werd gelegenheid geboden om te roeien, maar de animo daarvoor viel was
beperkt. De bezoekers togen liever naar Harkstede waar het echte roeien werd gepresenteerd.
Harkstede; Zwaar overwint, of toch niet?
Op roeibaan was namelijk, na een valse start met twee hevige en korte regenbuien, het
zonnetje doorgebroken en werden de oude wedstrijdpakjes aangedaan om nog eens
over de 1-km lange baan te knallen. Voor de actievelingen was er naast het springkussen namelijk ook de gelegenheid om met de oude wedstrijdploeg weer eens gezamenlijk in te stappen voor een mooie partij roeien. Alleen al het instappen en oproeien was
mooi en riep naast spierpijn ook herinneringen op aan vroeger.

Borrel & Buffet

Eenmaal opgelijnd lag er een bonte verzameling van Lichte, Zware, en Damesploegen,
al dan niet compleet of opgevuld met meerdere jaargangen. De winnende tijd werd uiteindelijk neergezet door EJZ ‘00 en EJZ ‘01, waarbij de vraag door EJL 93 werd gesteld of
de Zwaren door assertiviteit aan het vlot of goed roeien hadden gewonnen. De Zwaren
vroegen zich af of de Lichten dachten dat alles te koop was? Kortom, genoeg verhalen
voor de borrel, het buffet, of later op het feest.
Wit Goud
De prijsuitreiking van de wedstrijd werd gecombineerd met het aanbieden van de nieuwe Hudson-acht genaamd “Wit Goud,” welke door Gerrit de Jong, het kersverse erelid
van Gyas, werd gedoopt. Deze acht is aangeboden door Oud Gyas en is door uw vele
donaties mogelijk gemaakt. Een mooie nieuwe aanwinst voor de vereniging.
Borrel & Buffet
Na het programma op en rondom de baan verplaatste de groep zich naar Restaurant de
Coendersborg waar de zon vol was doorgebroken en zo’n 180 mensen zich hadden verzamelt om gemeenschappelijk te borrelen en te eten. De bediening van de Coendersborg had het goed georganiseerd; drank werd rijkelijk uitgeserveerd en het buffet was
heerlijk. Een toplocatie die ons in ieder geval in de smaak was gevallen. Rogier Blink
presenteerde hier, aan de hand van een aantal mooie foto’s zijn aanloop naar Beijing
en de ervaringen in het Verre Oosten. Na het zien van een poedelnaakte Rinze K. werd
iedereen zo hongerig dat het buffet door Lars van Dijk geopend. Nadat iedereen voldoende gegeten had, veel had bijgepraat met oude bekenden en gegevens had uitgewisseld liep de avond in de Coendersborg ten einde.
Feest op Gyas
De slagroom op de taart was wel het feest op Gyas. Ouderwets afgeladen vol werd er
gedanst en gedronken. Dit bood velen ook nog de gelegenheid om het vernieuwde
Botenhuis nog eens van dichtbij te bekijken. Aan het eind van de dag overheerste de
voldoening bij het goed verlopen programma, de goede gesprekken en oude opgehaalde herinneringen, de nieuwe 140 eerste leden van de vereniging Oud Gyas en het
mooie feest.
Conclusie
Een topdag! Namens het Oud Gyas-bestuur kan ik u zeggen dat wij hebben genoten en
we hopen dat jij dat ook hebt!
What’s next?
12 september 2009: Botendokter Fietsclassic 2009, Oud Gyas ALV en een barbeque

Dopen “Wit Goud”

