
 

 

De Oud Gyas Nieuwsbrief 

Oud Gyas is een Vereniging! 
‘Op naar 500 leden!’ 
   
Tijdens de 45e dies ALV hebben de voorzitters van Gyas en de stichting 
Oud Gyas op 12 mei jl. de oudleden vereniging Oud Gyas opgericht. 
Het bestuur wordt gevormd door Jan Willem Gabriëls, Ingrid Duiker, 
Jelle Niemantsverdriet, Robert Greidanus, Jan Timens, Lars van der 
Meer en Lars van Dijk. 
  
Het is de eerste stap van Oud Gyas om haar doelstellingen nog beter in 
te vullen. Dit zijn:  

• de ondersteuning van Gyas in de breedste zin; 
•  betrokkenheid van Oud Gyas bij Gyas en 
•  de binding van oud leden met Gyas nog beter in te vullen. 

  
Een vereniging is daartoe geschikter dan een stichting omdat deze onder meer:  

• het gemeenschapsgevoel vergroot; 
• leden inspraak biedt en, 
• voor ieder die dit wil, verantwoordelijkheid geeft. 

  
De vereniging zal niet alleen voorzien in berichtgeving over Gyas en Oud Gyas, maar ook een Gyas site 
met oud-leden informatie onderhouden, borrels tijdens de Head, Martini en NSRF organiseren, een 
roeidag met ALV in september organiseren en ook meer aandacht voor structurele –financiële en 
adviserende- ondersteuning van Gyas bieden. 
  
We streven ambitieus vooralsnog naar meer dan vijfhonderd leden. De lidmaatschapsbijdrage is 
minimaal € 30,-- per jaar. Een hoger bedrag is uiteraard welkom. Tijdens de ALV hebben zich al  meer dan 
20 leden aangemeld waaronder Theo Rijnten, Jan Willem Snippe, Hans Douwe Leerink, Gerrit de Jong, 
Ward Rauws en Frans Rutten. Wie volgt? 
  
Indien je al donateur van Oud Gyas bent, vragen wij je dit om te zetten naar het lidmaatschap voor de 
vereniging.  
  
Kijk voor meer informatie http://www.gyas.nl/pagina/oud-gyas  en meldt je aan op de website!                

Of neem bij vragen contact op met een van ons! Je vindt de gegevens op de Oud Gyas pagina.

45e Jaargang, Dies editie 
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Nienke Groen Nederlands Kampioene 
Eindelijk is het dan weer zover.  Na Anneke Venema heeft 
Gyas er een dame bij die zich de beste van Nederland mag 
noemen. Nienke Groen heeft in de Damesskiff op het NK 
tijdens de Hollandia gewonnen.  

Nienke zei zelf erg verrast te zijn door de overwinning, 
maar was erg blij dat na al dat harde trainen het resultaat er 
zeker mocht zijn!  

Op het moment van schrijven heeft Nienke nu een 
bondsuitzending naar de WorldCup I op zak en draait 
ze goed mee met de Damesselectie voor de bond.  

Nienke Gefeliciteerd! 

G e r r i t  dG e r r i t  d e  J o n g  n i e u w s t ee  J o n g  n i e u w s t e  e r e l i d  v a n  G y a s !   e r e l i d  v a n  G y a s !    
 
Door: Ingrid Duiker 
Sinds 12 mei is Gyas weer een erelid rijker. Gerrit de Jong, ook bij veel Oud-leden nog bekend, kreeg 
na jarenlange inzet voor Gyas deze eretitel toegekend. In aanwezigheid van vele leden, ereleden en 
andere belangstellenden lichtte de praeses van Gyas toe waarom Gerrit dit erelidmaatschap 
verdiend heeft. Na jarenlang zelf geroeid te hebben heeft Gerrit zich de laatste vijftien jaar 
toegelegd op het coachen.  
 
De jongste generatie toproeiers van Gyas is door hem 
klaargestoomd voor het grote werk. Zelf ken ik Gerrit uit 
de periode eind jaren ’80-begin jaren ’90. Hij was toen op 
de top van zijn eigen roeicarrière, maar was ook zeer 
regelmatig klussend op het botenhuis te vinden.  
 
Toen praeses Lars van der Meer Gerrit voor al zijn inzet 
bedankte gaf hij aan dat hij dit allemaal voor zichzelf 
heeft gedaan. Als hij ergens een verbetering aanbracht 
had hij er ook zelf voordeel van. Gerrit was zeer vereerd 
met zijn nieuwe status.  
 
Hierbij ook namens het Oud Gyas bestuur hartelijk 
gefeliciteerd! 

Eerstejaarsachten gaan hard!  

Afgelopen Amsterdam Rowing Regatta beter bekend als de Randstad zijn zowel de 
eerstejaarsdamesacht van Gyas alsook de eerstejaarszwarenacht beginneling af geworden.  

Beide ploegen voeren een zeer strakke race en kwamen ook in aanmerking om te blikken. Echter dat 
beide ploegen de winst pakten was zeer verassend maar erg goed nieuws  

Hiermee is Gyas de eerste vereniging die al 
zijn eerstejaarsachten dit seizoen beginneling 
af heeft . Daarnaast doen de ploegen het vrij 
goed in het eerstejaarsklassement waarbij ze 
bij de subtop horen.  

Volgend jaar mikt Gyas op het winnen van het 
klassement! 



 

 
3 

Ou d - le d e n  Dag !  
Op de Martini organiseert Oud Gyas de oud-
ledendag. Op zaterdag zullen allereerst oud 

wedstrijdachten starten. U kunt zich nog 
opgeven met je oude ploeg. Daarnaast zal 
Oud Gyas een nieuwe Acht aanbieden aan 
Gyas. Deze blijkt nu al succesvol met reeds 

twee blikken voor de eerstejaarslichten en de 
middengroepdames. 

 
Naast de oude wedstrijdachten die op deze 

dag zullen plaatsvinden is er ook aansluitend 
op deze dag een oud-ledenetentje.  Inmiddels 
zijn al meer dan 100 aanmeldingen voor deze 

leuke avond.  
 

Als je wil weten wie er gaan, dan kan je dat 
terugvinden op de site van Oud Gyas onder 

lustrumprogramma. Daar tref je de 
inschrijflijst aan. Mis je nog oude ploeg-, 

bestuurs- of commissiegenoten? Maak ze er 
attent op.  

 
Want hoe meer, hoe beter.  

Op een mooie Oud-ledendag!  

 

 Gyas wint de Elfstedentocht! 
  
Elk jaar start Gyas de  Elfstedentocht en stelt zij 
ook een topteam samen.  
 
Dit jaar was echter uniek. Hans Douwe die al een 
aantal jaren de teamcaptain is voor het Gyas 
Topteam wist dit jaar ongekend veel goede 
roeiers te selecteren. Het uiteindelijke team was: 
Sam Kamminga, Alexander Groot, Wim Bakker, 
Sybolt Okke de Vries, Govert Pelikaan, Tom 
Weersink, Maarten de Witt, Pieter Jan van 
Doormaal, Rogier Blink en Jan Willem Gabriëls. 
Deze laatste twee zijn inderdaad onze olympiërs, 
maar zij wilden graag de Elfstedentocht starten. 
 
De ambitie was dan ook een baanrecord varen. 
Het oorspronkelijke record voor de 
Elfstedentocht was 16 uur en 45 minuten over 
een afstand van 201,2 kilometer. Voor Gyas 
betekende dit boven de 12 km/u te varen, iets 
wat in een C2+ toch een pittige klus is.  
 
Na het startschot waarbij Gyas als allereerste weg 
mocht, kwamen er twee directe tegenstanders 
achter hen aan. Team LacLeman en de Zwolsche 
voeren goed mee en waren van de jaren ervoor 
al geduchte tegenstanders. Vorig jaar was de 
Zwolsche nog winnaar van de Elfstedentocht. 
Met het topteam van Gyas, moesten de andere 
teams zich toch kansloos achten. 
 
Bij de laatste kilometers kwamen Jan-Willem en 
Rogier als koppel over de finish en was de winst 
zeker. Maar niet alleen de winst, ook een 
baanrecord werd gevestigd dat 25 minuten 
sneller was het oude record. Ongekend goed, 
maar volgend jaar willen ze weer harder.  
 
Alvast veel succes! 
 
 

Het Oud Gyas Bestuur 
Het bestuur bestaat uit de volgende oud-leden:  
 
Voorzitter: Lars van Dijk  
lgvandijk@home.nl;  06-24900046 
Secretaris: Ingrid Duiker 
pasop@euronet.nl;   0594-500212 
Penningmeester: Jan Timens 
jan.timens@gyas.nl  050-5270298 
Lars van der Meer 
praeses@gyas.nl  06-14458284  
Jelle Niemantsverdriet   
Jelle@niemantsverdriet.nl 06-23256556 
Robert Greidanus  
greidanusrobert@yahoo.com 06-18680810 
Jan Willem Gabriëls 
jwgabriëls@gmail.com  06-53460302 

OUD GYAS KALENDER 
 

6 en 7 juni ARB/NK Groot 

20 Juni  Oud Gyas Lustrumdag en 

Lustrumfeest 

20 en 21 juni  Martiniregatta  

4 en 5 juli NSRF 

September  Oud-ledendag en de 

Botendokter race 



 

 

 

      “Talenten breken door!” 

Het roeiseizoen is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten. Na de voorjaarsklassiekers brak met 
de 126ste Varsity het kortebaan seizoen aan. Nanne Sluis maakte dit jaar zijn opwachting in de 
Oude Vier en deed samen met Paul Drewes, Rogier Blink, Jan-Willem Gabriëls en stuurvrouw 
Susan Reedijk een serieuze gooi naar de gouden blikken. In een spannende race kwam de Oude 
Vier helaas net tekort tegen titelverdediger Skadi uit Rotterdam. 
  
Op de eerste Bosbaanwedstrijd van dit seizoen, de Hollandia, werd dit jaar tevens gestreden om 
de nationale titels kleine nummers. Op deze wedstrijd hebben de talenten van Gyas zich van hun 
beste kant laten zien. Joris Pijs wist als 4de te eindigen in de finale van de lichte SA1x, net achter 
Paul. Koen Pouwels wist in de SA1x eveneens beslag te leggen op de 4de plaats.  
  
Nanne kende een goed weekend, waarin samen met Derk Noordhuis van Aegir de finale van de 
SA2- wist te bereiken (6de), 3de werd in de SA4- en de SA8+ wist te winnen. Samen met zijn goede 
prestatie op Varsity was dit voor de bondscoaches meer dan voldoende reden om Nanne uit te 
nodigen voor een trainingskamp met de nationale equipe in het Italiaanse Varese begin mei. 
Inmiddels is bekend dat Nanne zich een plek heeft weten te veroveren in de Holland acht die zal 
starten op de 1ste Wereldbeker van dit seizoen in het Spaanse 
Banyoles! 
  
Nanne was niet alleen in Banyoles, want ook Nienke Groen had 
haar plek daar verdiend mede door het winnen van de Hollandia. 
Op de Hollandia wist Nienke verrassend Nederlands Kampioen in 
de skiff te worden door op indrukwekkende wijze Femke Dekker 
(skiff OS Athene en zilver D8+ OS Peking) klop te geven. Deze 
prestatie leverde ook Nienke een uitnodiging voor Varese op. 
Tijdens dit trainingskamp wist Nienke in de skiff zoveel indruk te 
maken op de bondscoaches dat werd besloten om haar in de skiff 
te laten starten op de 1ste Wereldbeker! 
  
Kortom, de Gyas talenten timmeren stevig aan de weg en in een 
volgende nieuwsbrief  zullen we je weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. 
  
Wil je als donateur de  toekomstige toppers van Gyas ondersteunen, of wil je als bedrijf 
participeren in het Talentenfonds? 
  
Aarzel dan niet en neem contact op met: 
Esther Lucassen (06 26924948)              of              Jan-Willem Gabriëls (06-53460302) 

adjunct@gyas.nl                                                     JWGabriels@gmail.com 
 

Kijk ook eens op: http://www.gyas.nl/pagina/roeien/talenten 


