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Beste oud-lid,

De kleuren van deze nieuwsbrief verraden de inhoud. Die staat in het
teken van het Xe Gyas lustrum. Gyas viert dit jaar haar vijftigste verjaardag
en haar roeiers treden voor één jaar aan in haar lustrumkleuren goud en
groen en niet in het vertrouwde zwart/wit/cognac. Terwijl de provincie
letterlijk schokt, beleeft Gyas haar “Episch Centrum”.

Ten eerste wens ik jullie allen een gezond, sportief en gelukkig nieuwjaar
toe. Niet zomaar een jaar maar het jaar waarin wij het 10e lustrum van
Gyas vieren. En hartstikke mooi jaar gaat het worden, met vele activiteiten
en andere feestelijkheden waarop ik jullie allen in grote getalen hoop niet
te verwelkomen.

Er staat een hoop op til de komende maanden. Over de
verenigingsactiviteiten van Gyas en Oud Gyas vind je meer in deze
nieuwsbrief. Op een daarvan wijzen wij alvast: omcirkel zaterdag
14 juni 2014 met goud en groene stift in je agenda; dan zal een groots
lustrumfeest voor (oud)leden plaatshebben. Ik volsta hier met verwijzing
naar het program. Alle festiviteiten vinden plaats tegen de achtergrond
van het vierhonderdjarig bestaan van Rijksuniversiteit Groningen, die dat
diezelfde zaterdag onder meer met een Bommenbootrace groots aanpakt.
Als grootste roeivereniging van Groningen is Gyas daar vanzelfsprekend
vertegenwoordigd, en wij met haar.

Dan ten tweede: Wat kan jij nog voor Gyas betekenen? Dat is de vraag
die ik aan iedereen van Oud-Gyas wil stellen. Velen van jullie zijn de
afgelopen tijd benaderd door leden van Gyas m.b.t. de mogelijkheden
voor het verder helpen van Gyas en de eerste resultaten beginnen daarvan
zichtbaar te worden, maar jullie hebben meer. Met zijn allen hebben jullie
alle kennis die wij als Gyas ooit nodig mochten hebben. Of het nou gaat
om het afnemen van sollicitaties, het schrijven van beleid of het vinden
van sponsoren, jullie weten het allemaal.

Gyas heeft een volwassen statuur heeft bereikt, maar blijft groeien.
Op veel fronten, niet alleen in ledenaanta,l maar ook in (inter)nationale
topresultaten en haar interne organisatie is zij gegroeid. Gyas mag er
kortom wezen, zij mag er zijn. Maar ook een club met een dergelijke
omvang floreert bij de kennis, kunde, steun en daadkracht van haar oud
leden. Vanzelfsprekend staat Oud Gyas daarvoor, maar ook persoonlijke
initiatieven zijn waardevolle bijdragen aan een groots Gyas, zie de oproep
van Tim van de Vendel aan ons allen.
Tot slot; wij wensen jullie veel leesplezier bij het doornemen van deze brief
en hopen jullie op zaterdag 22 maart a.s tijdens de Head Borrel, maar toch
in ieder geval in grote getale de 14e juni te mogen begroeten.

In het nieuwe jaar staan wij meer dan ooit open om die kennis van jullie
te gebruiken. Hoe meer wij van jullie kunnen leren, des te verder Gyas kan
komen de komende jaren.
Maar er is meer. Wij willen niet alleen nemen, maar ook geven. Daarom
zullen wij steeds meer dingen organiseren om jullie meer te betrekken
bij het huidige Gyas. Denk hierbij niet alleen aan de borrels en de oudledendag, maar ook aan de fietstocht die in september zijn eerste editie
heeft beleefd en een groot succes was, de oud-besturendag en het
internationale roeiersdiner dat voor maart op de planning staat.
In de toekomst willen wij zo een win-win situatie creëren waar zowel Gyas
beter van wordt alsmede waar wij onze oud-leden, jullie dus, meer kunnen
bieden. Bij deze dus de oproep aan jullie: wil je iets nuttigs bijdragen
aan Gyas? Laat het ons dan weten, zodat we samen Gyas verder kunnen
brengen.

Veul hail en zeeg’n in ’t nije lustrumjoar!
Namens het bestuur van de vereniging Oud Gyas,
Lars van Dijk

Op deze manier kunnen we met zijn allen van het groot gegroeide Gyas
een groots Gyas maken.
Tim van de Vendel
Praeses h.t. der A.G.S.R. Gyas

Oud Gyas Nieuwsbrief
Maart 2014

14 juni 2014: de grote OUD – Leden dag!
Zaterdag 14 juli zal in het teken staan van de viering van het 10e lustrum van Gyas voor de oud-leden.
Die dag is er een uitgebreid programma. Wellicht is al bekend dat ook de RuG op die dag/ dat weekend
feestelijkheden in petto heeft, t.g.v. het 400 bestaan , onder het motto “For Infinity”. Daardoor kan er een bijzonder
programma worden geboden, met bijzondere roeimogelijkheden ( bedenk vast met wie U wilt roeien; oude ploeg ?),
en een bijzondere race om te bekijken. Reden te over om te komen dus !
In globale termen zal het programma er als volgt uit zien ( kleine wijzigingen nog voorbehouden) :

•
•
•

Vanaf 12.00 ontvangst ten Bootenhuysche; koffie, etc;
roeien voor wie wil

Voor één en ander zal van U een bescheiden bijdrage

14.00 diegenen die wedstrijd willen palen op het

worden gevraagd. Deze zal t.z.t. vermeld worden bij de

Verbindingskanaal: verzamelen

definitieve uitnodiging, en verzoek om U op te geven.

15.00 – 16.00 onderlinge wedstrijden ( op het

Daarnaast biedt de RuG aan haar alumni die zondag ook

Verbindingskanaal tussen Werkmanbrug en De Hunze

nog een programma.

is dan een speciaal parcours uitgezet incl. tribunes,
feestmuziek, enz. Spectaculair ! Unieke kans om weer

•

RESERVEER DIE DAG !! 14 – 6 – ’14 RESERVEER DIE DAG!!

Uw roeitalenten te doen schitteren . )
16.00 – 17.00 aanwezig bij, toeschouwer bij de
“Bommen-Boatraces” die , met achten, gehouden zullen
worden over het Gyas-Hunze-race-parcours, gevolgd

Activiteiten kalender Oud-Gyas 2014

door sprintwedstrijden over het Verbindingskanaal.
Dit is onderdeel van het RuG- alumni-programma.

22 maart 2014

Head borrel

30 maart 2014

Internationalen diner

14 juni 2014

LUSTRUM DAG

29 juni 2014

Holland Beker borrel

20 september 2014

Oudledendag: ALV en

Oud-Gyas zorgt voor een Premium-toeschouwersplek
( i.s.m. onze penningmeester, Martijn, met bescheiden

•
•
•
•
•

catering, etc.
Rond 17.30 zal er vervoer geregeld zijn vanaf Gyas naar
Kaap Hoorn
Vanaf ca 17.30 borrel bij Kaap Hoorn
Ca 19.00 Diner bij Kaap Hoorn
Rond 22.30 terug bij Gyas – Bootenhuysch ( voor
vervoer kan weer gezorgd worden)
23.00 Grond opening van Lustrumfeest/borrel;
aanbieding geschenk

Botendokter wielerklassieker
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Let the games begin
Een nieuw wedstrijdseizoen staat al weer voor de deur. Een
bijzonder seizoen in dit lustrumjaar van onze vereniging.
De selecties voor de eerstejaarswedstrijdploegen en
overige ploegen zijn inmiddels achter de rug en alle
ploegen zijn volop in voorbereiding op het nieuwe
seizoen. Op 7 december vond het NK indoorroeien plaats
in de sporthallen Zuid in Amsterdam. Tijdens dit alsmaar
groeiende evenement konden de diverse ploegen zich
(weer) voor het eerst meten met hun concurrenten uit
andere windstreken. Over de breedte gezien hebben de
eerstejaarsploegen goed gepresteerd en hebben zij allen
laten zien dat zij dit seizoen qua vermogen niet onder
hoeven te doen voor hun concurrenten. Met een derde
plaats deed EJZ het van de eerstejaarsploegen het best,
EJL werd 5de, EJD 6de en de LDEj4 eindigde als 5de.
Traditioneel opent het roeiseizoen met de
Winterwedstrijden in Delft op 22 en 23 februari. Tijdens
deze 5 km lange achtervolgingsrace kunnen alle ploegen
voor het eerst op het water hun krachten meten. Omdat
de KNRB deze wedstrijd bestempeld heeft als officieel
testmoment zal dit een sterk bezette wedstrijd worden,
waar potentiële toproeiers zich in de picture moeten
roeien. Na de aftrap in Delft staan de Amstelklassiekers
op het programma met als eerste op 15 en 16 maart de
Heineken Roeivierkamp en een week later op 23 maart
wordt de Head of the River verroeid. Met het verroeien
van de Skiff/Twee-head in het weekend van 29 en 30
maart, wordt het langebaanseizoen officieel afgesloten.
In ditzelfde weekend zal de eerste Wereldbeker van het
seizoen worden verroeid in het Australische Sydney. Of
er namens Nederland ook een afvaardiging aanwezig zal
zijn en hoe groot deze is is nog niet helemaal duidelijk,
maar de verwachting is dat
in ieder geval Rogier Blink en
Gerben Spoelstra hier acte
de presence zullen geven. Er
liggen vele mooie wedstrijden
in het verschiet en wij hopen
natuurlijk op veel cognac
kleurige successen.
In een latere nieuwsbrief meer over het verloop deze
wedstrijden.
Jan-Willem Gabriëls

Internationalen diner
Het jaar 2014 zal zowel voor Gyas als Oud-Gyas in het teken
staan van het 10de lustrum van onze mooie vereniging.
Om dit 10de lustrum te vieren zijn er dit jaar niet alleen veel
feestelijke activiteiten op Gyas, maar staan we ook weer net
wat meer stil bij het verleden van onze mooie vereniging.
We blikken terug op alle mooie dingen die er de afgelopen
halve eeuw op Gyas zijn gebeurd en we kijken vooruit naar
hoe we de komende halve eeuw nog mooier kunnen maken.
Eén van de mooie dingen om op terug te kijken zijn de
vele uitzendingen naar internationale wedstrijden van
Gyas en oud-Gyas leden in de afgelopen 50 jaar. Om
hier tijdens dit lustrumjaar met alle betrokken coaches,
stuurtjes en roeiers bij stil te zijn wordt er op 30 maart
aanstaande het 1ste Internationalen Diner georganiseerd
op het Bootenhuysch aan het Hoornsediep. Tijdens deze
borrel met aansluitend een diner hebben alle betrokkenen
uitgebreid de mogelijkheid om elkaar weer eens te zien,
om sterke verhalen uit te wisselen en om stil te staan bij de
geschiedenis en toekomst van het wedstrijdroeien op Gyas.
Heb jij als roeier, coach of stuur in de afgelopen 50
jaar namens Gyas aan een internationale wedstrijd
deelgenomen en heb je onverhoopt nog geen uitnodiging
voor het Internationalen Diner ontvangen stuur dan even
een email naar: praeses@gyas.nl
In een latere nieuwsbrief zal er een kort verslag volgen van
de 1ste editie van dit diner.
Jan-Willem Gabriëls
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Oud & Nieuw

verschillen met Gyas in mijn tijd: meer en betere boten,
meer en beter materiaal, veel voorzieningen (dit botenhuis

Voor onze vaste rubriek Oud & Nieuw dit keer het verhaal

is nauwelijks te vergelijken met het oorspronkelijke

van Job en Dirk Krijgsman. Dirk werd afgelopen jaar lid

botenhuis, waar we tussen de rondspringende

van Gyas en Job zette precies 40 jaar geleden zijn eerste

muizen de eerste botenhuismaaltijden kookten voor 8

voetstappen op de vereniging. Twee enthousiastelingen

belangstellenden in één grote pan). En natuurlijk het niveau

in gesprek:

van het wedstrijdroeien: toen ik wedstrijdcommissaris
was in 1978-1979 begon het weer gewoon te worden dat

Dirk; “Enkele maanden geleden, op een zonnige dag

Gyas blikken trok (geen causaal verband...) en in de jaren

in de KEI-week liep ik voor het eerst het Bootenhuysch

daarna klom het niveau tot grote hoogte. Een verschil met

binnen. Onbevangen stapte ik zo de Gyas-wereld binnen

nu is dat wedstrijdroeien toen voor iedereen toegankelijk

waar ik voor mijn gevoel nu al volop deel van uitmaak.

was, terwijl ik de indruk heb dat dit nu tamelijk exclusief

Gyas was een plek uit de verhalen van mijn vader, maar

is geworden – en dat het competitie-roeien meer de

zelf had ik er niet zo heel veel voorstelling van. Ik wilde

plaats van het vroegere wedstrijdroeien lijkt te hebben

graag bij een sportvereniging en dat Gyas daarnaast een

ingenomen. Ik vind het fantastisch dat roeien op hoog

soort gezelligheidsvereniging is, leek me alleen maar

niveau èn kansen voor iedereen kunnen samen gaan bij

heel mooi. In de loop van de jaren is er veel veranderd

Gyas; dat zal ook de enorme aantrekkingskracht van Gyas

bij Gyas, maar toch is er ook nog veel hetzelfde uit de tijd

zijn, nu de grootste studentenroeivereniging in Nederland!

van mijn vader. Het is heel leuk om onze verschillende

Maar uiteindelijk wordt de vereniging gemaakt door

en gemeenschappelijke ervaringen te delen. De eerste

enthousiaste en actieve leden en ik vind het prachtig om te

wedstrijd, de eerste keer in een acht, maar ook andere roei-

zien dat jij daar ook een van bent geworden en dat je je zo

ervaringen en gezelligheidsbezigheden, we hebben veel te

snel zo thuis voelt bij Gyas. Nu rest ons nog één ding: nog

bepraten. Ongemerkt wordt Gyas snel een onderdeel van

een keer samen in de boot!”

het studentenleven. Je leert er snel veel nieuwe mensen
kennen, maar maakt ook kennis met een vrij onbekende
sport. Inmiddels heb ik al heel wat uren op het water

Job, op de Oudbesturendag jl.

doorgebracht, schavend aan techniek en kracht. Daarnaast
zit ik ook in de borrels en activiteitencommissie (BAM!),
waar ik ook volop van de gezellige kant van Gyas meedenk
en mee doe. Door de tijd heen is er veel veranderd op
Gyas, maar de kernwaarden zijn nog vrijwel onveranderd
gebleven. Gyas is een plek voor iedereen waar allerlei
verschillende typen mensen komen en dat maakt het ook
zo leuk en interessant! Toch pap?”
Job; “Zeker, zoon, dat heb ik altijd plezierig gevonden aan
Gyas en ik vind het mooi dat die kernwaarden nog steeds
hoog gehouden worden. Gyas bruist, merk ik ook aan jouw
verhalen, en biedt veel studenten allerlei kansen: van BAM
tot wedstrijdroeien op hoog niveau. Ik zie natuurlijk grote

Dirk, recentelijk in een boot
op het Hoornsediep
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Weer een bijzonder bezoek

Ton Schoot Uiterkamp

Al vele, vele jaren maken 6 oud-Gyanen, ooit actief Gyas-

“Wat is er eigenlijk, fundamenteel, weinig veranderd” Dat

lid, wedstrijd-of fuifroeister, of bestuur in begin jaren ’70,

was de reactie van oud-lid Ton Schoot Uiterkamp toen hij

een afspraak ergens in Nederland. Dit najaar, 6 oktober

enkele keren het Bootenhuysch bezocht.

zouden ze een dag in Groningen doorbrengen, en wat

Ton was lid bij de oprichting van Gyas, vooral ook actief

is dan logischer dan een uitgebreid bezoek aan het

in de financiele commissie, en natuurlijk roeien. “Meer

Bootenhuysch te brengen. Algemeen adjunct Sven ontving,

enthousiasme dan talent hoor; veel is het nooit geworden”.

leidde rond en regelde ruim koffie. De dames zorgden voor

Maar die jaren heeft hij wel als uiterst vormend ervaren,

taart. Aangezien ze allen nog uit de tijd stammen van “het

uiterst belangrijk voor zijn verdere leven. ”Zo intensief,

Kommetje” en “boer Brink”, enz., was dit huidige botenhuis

haast dag en nacht met elkaar bezig zijn iets tot stand te

een ware ontdekkingstocht. Het is iedere keer weer

brengen. En dat met altijd zeer uiteenlopende mensen;

verbazend hoeveel oude verhalen weer boven komen; dit

dat heeft mij in hoge mate gevormd”.

keer ook zo veel, dat een klein stukje roeien erbij inschoot.
Er moest immers ook nog gewandeld worden langs alle

Ton woont in Zuid-Groningen, en fietst op weg naar zijn

oude plekken waar ze eens gewoond hadden.

werk ( hij is momenteel als emiritus-hoogleraar verbonden

En nu maar hopen dat ook diegenen die nog geen lid van

aan de W&N faculteit, op het gebied van energie en milieu,

Oud Gyas waren, dat alsnog worden !

het instituut IVEM) bijna dagelijks langs Gyas. “En, echt, met
regelmaat komt dan weer een warm gevoel naar boven
en het leuke is, als ik dan hier weer binnen kom proef ik
toch, ondanks alle verschillen, want wat is dit een prachtige
accommodatie!, een zelfde sfeer van enthousiasme, en
positief met elkaar omgaan”.
Ton is, vanuit de RuG nauw betrokken bij de organisatie van
het RuG-lustrum 400 - “for Infinity”. En ook hij ziet uit naar
de festiviteiten op 14 juni !

( foto : v.l.n.r. Truus Bruins (Groenewold), Nicolette
Gastkemper,

(foto Ton Schoot Uiterkamp )

Gyas 50 jaar
Kom allemaal zaterdag 14 juni op de Oudledendag ter ere van ons 10e lustrum!
Vier met ons allen het 50 jarige bestaan van onze mooie vereniging!
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14 juni: Save The Date!
Nadere informatie volgt snel

