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Geacht Oud Gyasser,  

Voor je ligt de vierde editie van de Oud Gyas nieuwsbrief, de 
eerste van 2010. Hierbij een kleine terugblik op 2009 én een 
blik vooruit.   

Oud Gyas heeft een onstuimig jaar achter de rug.  
Tijdens de Dies ALV van Gyas is de vereniging Oud Gyas  
opgericht door de toenmalige voorzitters van Gyas en 
de stichting Oud Gyas. Doel van de vereniging is om 
een actieve schare van oud leden te vormen, graag de  
grootste van Nederland, zodat wij Gyas nog beter  
kunnen steunen.  

Om Oud Gyas meer inhoud te geven zijn er  
nieuwsbrieven uitgebracht, een Headborrel gehouden, een  
Hudson acht aangeboden(!), een lustrumdag gevierd en de 
eerste ALV met Botendokter Fietsklassieker georganiseerd.  
Ondertussen houden we als bestuur een vinger aan de 
pols bij onze alma mater en leveren we een bijdrage waar  
gewenst. 

Zo denkt Oud Gyas mee met het bestuur, neemt zij 
deel aan het Talentenfonds, participeert ze actief in het 
aantrekken van een profcoach voor Gyas en ondersteunt 
zij de stichting Sportvoorzieningen Groningen die de  
opdracht gaf tot de verbouwing van het Bootenhuysch. 

Maar Oud Gyas is ambitieus. Zo moet het ledental van 
onze vereniging omhoog. In zes maanden zijn al 231 
mensen lid geworden. In nog een half jaar moet dit 
aantal op 500 staan! Voorts denkt het bestuur na over  
verbetering van het relatiebeheer van Gyas en haar  
oud-leden. Een sterke wijziging van de database en  
toegankelijkheid van de gegevens is een tweede doel. Ideeën 
op dit vlak zijn overigens zeer welkom! 

Over beide onderwerpen lees je meer in deze editie en  
vanzelfsprekend meer over Gyas zelf. Tenslotte wensen we  
jullie veul haail en zegen in t nijjoar!

Lars van Dijk
Voorzitter vereniging Oud-Gyas

Voorwoord
van de voorzitter

Vereniging Oud Gyas: 235 leden!

Sinds de oprichting van de vereniging Oud Gyas op 12 
mei 2009 is er veel gebeurd.  Op deze oprichtings-ALV  
hadden al veel mensen zich ingeschreven en dit kreeg een  
grandioos vervolg op de Lustrumdag. 

Onder de vele reacties hoorden we onder  
andere dat men het leuk vond dat er een  
duidelijk alternatief is voor de post-actieve  
roeiperiode op Gyas en de oud-leden op deze wijze iets 
terug kunnen doen voor de vereniging. 

Donateurs Oud Gyas
Een van de uitgevoerde acties om het geheel wat  
transparanter te maken is ook het onderbrengen van de vaste  
donateurs van Oud Gyas bij de leden van de vereniging 
Oud Gyas. Dat is recentelijk gebeurt.

Ledenoverzicht
Op de Gyas-site kun je tegenwoordig een overzicht vinden 
van alle leden van Oud Gyas. Als je ingelogd bent, kun je 
doorklikken en tref je adresgegevens aan en wat iemand 
gedaan heeft. Al met al zijn er nu zo’n 235 leden. Dat is een 
mooi begin, maar we willen meer! We streven naar 250 
leden, om vandaar door te groeien naar 500 leden.

Nieuwsbrieven Oud Gyas
Wanneer je de Oud Gyas Nieuwsbrief niet hebt gehad, kun 
je deze terug vinden op de Oud Gyas site. Onder het kopje 
nieuwsbrieven zijn eerdere edities terug te vinden. 

Afschrijving lidmaatschapsgeld
We hadden het lidmaatschap in een eerder stadium  
willen afschrijven. Dit is er niet van gekomen en heeft nu in  
december plaatsgevonden. Volgend jaar zal dit rondom 
september gebeuren.

Contact Oud Gyas
Indien er vragen zijn, neem gerust contact met 
me op. Wanneer jullie andere mensen niet bij het  
Ledenoverzicht zien staan, informeer hen dan over de  
inschrijfmogelijkheid op de site onder “Oud Gyas.” Stuur  
bijvoorbeeld de link met de inschrijfpagina even door.

De link is: www.gyas.nl/pagina/oud-gyas/lidworden 

Groet namens het Oud Gyas-bestuur, 

Robert Greidanus
Secretaris vereniging Oud Gyas

Oud G
yas



Gyas haalt met 3FM Serious Request 10 000 euro op voor malariabestrijding

Voor in uw agenda 
Gyas Hunze race:  20 & 21 februari
Heineken Roeivierkamp: 13 maart

Headborrel te Amsterdam: 20 maart 
Head: 21 maart

Hollandia: 24 april
Martiniregatta en Oud Gyas dag: 19 juni

Foto: Niels Alting



Na een traditioneel drukke decembermaand is 2010  
inmiddels een aantal dagen oud. Op Gyas zijn de 
voorbereidingen voor het nieuwe wedstrijdseizoen  
echter alweer geruime tijd in volle gang. 

De eerstejaars wedstrijdploegen zijn inmiddels  
alweer enige tijd bekend en de eerste stappen in de  
voorbereiding zijn gemaakt. In 2010 zullen de EJZ  en de EJD 
de eer van Gyas hoog houden in een 8+, de EJL zal dit doen 
in een 4+.  

Ook de selecties voor de middengroepen zijn  
bekend en een groot aantal van hen  voeren hun eerste  
wedstrijd van dit seizoen al op 29 november tijdens 
de 32ste Hel van het Noorden. Deze tijdsrace op het  
Eemskanaal over een afstand van 6 km staat altijd  
garant voor  spektakel en barre roeiomstandigheden. 
Roeiers uit de verschillende middengroepen  
namen deel in de skiff, de 2- van middengroep zwaar  
daargelaten. Rogier en Nanne roeiden in de SA2- naar 
een tweede plaats, achter de Muda’s, de bekendste  
roei-tweeling die ons land momenteel rijk is. Sophie 
en Esmée wisten in de DSA2- voor vuurwerk te zorgen 
door dit evenement te winnen. Dat dit een bijzondere  
overwinning voor de dames en voor Gyas is, blijkt 
uit het feit dat erelid Gerrit de Jong het zich niet kon  
heugen dat een Gyas 2- ooit de DSA2- had gewonnen. 

De vuurdoop voor de eerstejaars ploegen vond plaats  
tijdens de NKIR in de Sporthallen Zuid in Amster-
dam. Dit ergometerfestijn is voor velen de eerste echte  
krachtmeting voor het nieuwe seizoen. Van de  
eerstejaar jaars ploegen presteerde de EJD met een 
derde plaats het best, EJZ werd zevende en EJL in  
combinatie met Vidar trapte zich naar een elfde plaats. De 
overige  deelnemers van Gyas eindigden bijna allen in de  
middenmoot. Kirsten Weber en Thomas van der Leij wisten in 
het Nieuwelingen veld echter beslag te leggen op de tweede 
en respectievelijk derde plaats. 

Met de resultaten van de Hel van het Noorden en 
de NKIR in het achterhoofd heeft iedereen nog een  
aantal maanden de tijd om zich voor te bereiden op het  
komende wedstrijdseizoen. Eind februari vinden de  
Winterwedstrijden plaats in Delft, waar alle Gyas  
ploegen kunnen laten zien hoe zij de winter door zijn  
gekomen.

In the picture: Bertram Redmeijer
Door Lars van Dijk

Met enige regelmaat duiken er oud leden op in het 
vertrouwde Bootenhuysch: ditmaal tref ik Bertram 
Redmeijer. Ik spreek hem als hij net terug is van een 
trainingsweekend met de Gyas wedstrijdsectie naar  
Brugge. 

In 1978 sloot Bertram zich, als lichte roeier van de 
Hunze, aan bij Gyas. In zijn eerste jaar roeide hij in 
een vier met Mans van de Velde, Willem Jan Sibbes 
en Han Assen. Na een actieve roeicarrière bleef  
Redmeijer zich inzetten voor Gyas. Hij maakte  
ondere andere deel uit van het bestuur van Bart Hermans.  
Tevens bleef hij actief coachen tot 1996, echter, vanaf 
dat jaar nam zijn werk zoveel tijd in beslag dat hij zich  
genoodzaakt zag te stoppen met coachen. 

Inmiddels werkt Bertram als organisatie 
adviseur op het gebied van P&O veel vanuit huis. 
Via Gyasleden werd Sanne Menning geronseld als  
schoonmaakster, zodat er altijd een opgeruimd  
bureau is waaraan gewerkt kan worden. Zij was 
het die hem polste of hij zijn rol als coach weer op  
wilde pakken. Het antwoord bleek een volmondige 
ja, waarna lichte skiffeuse Carolien Huls hem na een  
telefoontje als coach kon inlijven. 

Al 30 jaar loopt hij op het Bootenhuysch rond. 
Echt veel is er niet veranderd op Gyas vindt hij: “Er 
wordt nog steeds met veel enthousiasme hetzelfde 
wiel uitgevonden.”  Toch ziet hij een opmerkelijke  
verandering; meer professionalisering in het 
coachen. Hij plaatst dit tegen de achtergrond van de  
huidige bachelor- / masterstudies: studenten hebben  
domweg minder tijd. Ook het jaarlijkse trainingskamp 
in Brugge hoort in de toegenomen professionalisering:  
“Destijds organiseerden we dat meer ad hoc. Bij ijs  
besloten we af te reizen naar Tilburg om te roeien en 
sliepen we in de botenloods.”   

Oud G
yas

Voorbereidingen 
in volle gang! 

Door Jan-Willem Gabriëls



Middengroep Zwaar roeier Thomas van der Leij op de NKIR

Overzicht Gyas wedstrijdsectie 2010
Ouderejaars Zwaar: 2 roeiers  Rogier Blink & Nanne Sluis
Ouderejaars Licht: 2 roeiers  Paul Drewes & Joris Pijs
Ouderejaars Dames: 4 roeisters  oa. Nienke Groen 
Middengroep Zwaar: 8 roeiers  4+ en een 4-
Middengroep Licht: 7 roeiers  4-, 2- en een skiff
Middengroep Dames: 4 roeisters  4+
Eerstejaars Zwaar: 8 roeiers  8+
Eerstejaars Licht: 4 roeiers   4+
Eerstejaars Dames: 8 roeisters  8+



HET OUD GYAS BESTUUR
Lars van Dijk - Voorzitter
Robert Greidanus - Secretaris
Jan Timens - Penningmeester
Jan Willem Gabriëls
Ingrid Duiker
Jelle Niemantsverdriet
Bartelo van den Berg

CONTACT GEGEVENS
www.gyas.nl
oud@gyas.nl - voor aanmeldin-
gen en adreswijzingen
giro 2996591 - voor uw donatie
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