
Oud Gyas Nieuwsbrief

Januari 2013

Van de Voorzitter

Een nieuw jaar is aangevangen en namens ons bestuur wens ik 
jullie al het goede voor 2013! Ik herinner me het lustrumjaar 1994, 
waarin werden shirts verkocht met daarop een gedicht met onder
 meer de frases: “wit is de geboorte, zwart de dood, 
doch cognac is het leven”. Het beschrijft het afgelopen jaar goed. 
Gyas en Oud Gyas blikken met trots, maar ook met verdriet 
en gevoelens van nostalgie terug op 2012.  

We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van twee iconen. 
In het najaar overleed Willem van der Molen, erelid van Gyas en 
oud bestuurslid van Oud Gyas. Willem was vele jaren van grote 
betekenis voor het wedstrijdkader van Gyas: hij heeft veel 
toproeiers gecoacht en talloze wedstrijdploegen gesuperviseerd. 
Over zijn persoon, rol en belang voor de vereniging wijs ik 
jullie op het in memoriam dat in deze nieuwsbrief is geplaatst. 

Gyas’ botenbaas, Hans Barkema, ging in december - na een 
dienstverleden van 33 jaar – met pensioen. Ook al werkte hij de 
laatste jaren op de centrale werkplaats aan het Winschoterdiep; 
menig oud lid zal met weemoed terug aan Hans die overdag 
altijd op het botenhuis tussen de houtkrullen te vinden was. 
Met een diner in de werkplaats, de huldiging van het Barkemapad 
en een borrel is hem uitgeleide gedaan. 

Op roeigebied stond het jaar in het teken van een nieuw vlot, 
maar met name de Olympische Spelen. In Londen vochten 
Nanne Sluis en Rogier Blink in de 2- en 8+ voor wat zij waard waren. 
Helaas leverde dat geen eremetaal op. Joris Pijs behaalde dit wel, 
maar dan op het WK; zilver met zijn maat Arnoud Greidanus in de L2-. 
We zijn benieuwd of zij hun carrière zullen vervolgen en welke jonge 
helden de aankomende jaren in hun voetsporen zullen treden. 

In 2013 hebben we de “gewone”activiteiten: Gyas Hunze, Headborrel. 
Volgend jaar is dat anders; Gyas bestaat dan 50 jaar (!). We bereiden een 
groots feest voor en zullen jullie daarover tijdig informeren. 

Veul hail en zeeg’n in ’t nije joar!  

Lars van Dijk

Geachte leden van Oud Gyas,

Ondanks dat de jaarwisseling niet meer datgene is wat het 
nieuws domineert wil ik graag, namens het gehele Gyas bestuur, 

alle leden van Oud Gyas een sportief, succesvol en mooi 2013 
toewensen. Het jaar 2012 ligt achter ons en de start van het 

roeiseizoen komt steeds dichterbij.

Waar ik mijn vorige voorwoord begon met een verhaal over 
afgelopen zomer is de winter nu onderwerp van gesprek. 

Ondanks de ietwat gure omstandigheden wordt er nog steeds 
volop geroeid en is er elke dag wat te doen op ons 

Bootenhuysch. Het moge duidelijk zijn dat we dit jaar veel 
fanatieke roeiers hebben op onze vereniging, wat natuurlijk 

alleen maar een positief feit is! Dit heeft echter niet tot gevolg 
dat de gezelligheid eronder lijdt, waardoor voor mij eens te 

meer duidelijk is wat voor een unieke vereniging Gyas is.
 

De maand januari staat altijd in het teken van de 
wedstrijdroeiers die intraining gaan. Dit jaar hebben we een 

wedstrijdsectie van 114 roeiers, stuurtjes en coaches die voor 
Gyas zullen strijden op de nationale en internationale wateren.  
Zij gingen 6 januari intraining, waardoor zij vanaf nu echt alleen 

maar bezig zullen zijn met trainen, trainen en trainen met het 
felbegeerde blik als doel. Voor sommigen is dit echter niet 

genoeg, zij willen aansluiting vinden bij de bond of 
klassementen winnen. Met de vastberadenheid zit het in ieder 

geval goed en elke dag worden er weer veel kilometers gemaakt. 

Daarnaast is januari de maand waarin wij als bestuur kunnen 
zeggen: we zijn op de helft. Hierdoor zijn we gedwongen om 

vooruit te kijken, vooruit naar volgend jaar. Het moge duidelijk
 zijn dat we van onze 50e jaar een bijzonder jaar willen maken 

onder het motto ‘the sky is the limit’. De zoektocht naar een 
voorzitter van de nieuw te vormen Lustrumcommissie is in 

volle gang en u zult hier ongetwijfeld nog meer van gaan horen. 
  

Maar eerst dit roeiseizoen, te beginnen bij de Gyas-Hunze op 
16 februari. Schroom vooral niet om te komen kijken, dit 

roeispektakel door de Groningse grachten is altijd het 
aanschouwen waard.

Wellicht tot dan; op het water of aan de waterkant en anders 
bij een andere gelegenheid!

 
Montyn Sto�els

Praeses h.t. der A.G.S.R. Gyas
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Nieuwe Oud Gyas Website Nieuwe leden

Lustrumboek

Met het oprichten van de Vereniging  Oud Gyas ontstond 
de wens voor het breder presenteren van nieuws en 
berichten via een professionele website. Achter de schermen 
is het Bestuur druk bezig geweest, samen met Gyas leden
Alexander Hoogerheide en Friso Wobben, om de website te 
bewerkstellingen. Met gepaste trots kunnen wij de leden de 
nieuwe website van Oud Gyas presenteren. De website is te 
bezoeken via www.oudgyas.nl.

De website wordt langzaamaan uitgebouwd met nieuwe 
functionaliteiten zoals een prikbord, een agenda met Gyas en 
Oud Gyas activiteiten. Zou u speci�eke functionaliteiten willen 
zien op de site of heeft u op- of aanmerkingen? 
Laat dit gerust weten via oud@gyas.nl, dan kijken wij of we 
het mee kunnen nemen in de verdere ontwikkeling van de site. 

Hieronder weer een (niet-uitputtend) lijstje met de namen van 
nieuwe leden van Vereniging Oud Gyas.

Lara Millenaar
Sigrid Zijlstra
Bart Hermans
Meike van der Vlugt
Ward Rauws
Lars van der Meer
Jitske de Jong

Voor sommigen is Oud gyas helemaal nieuw, voor anderen is het 
een voortzetting van het donateurschap van de stichting die er 
vroeger was. Allemaal van harte welkom!

Op 12 mei 2014 wordt Gyas 50 jaar! Dit gaat natuurlijk groots gevierd worden met een lustrum waarover later meer. Op dit 
moment zijn we bezig met een lustrumboek om 50 jaar Gyas vast te leggen. Heeft u een verhaal dat er absoluut in moet? 
Foto’s die we kunnen gebruiken? Mail dan naar lustrumboek@gyas.nl.
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De blik alweer op 2013 gericht

Waar Joris Pijs het vorige seizoen o�cieel afsloot met zilver op het WK in Plovdiv in de LM2-, was het Rogier Blink die enkele weken 
later het nieuwe seizoen al weer min of meer opende met het EK in het Italiaanse Varese. Geen onbekend terrein, aangezien Rogier 
hier met de nationale equipe regelmatig op trainingskamp is geweest. Samen met zijn “vaste” partner van het afgelopen seizoen, 
Mitchell Steenman, wilde Rogier maar 1 ding, goud in de M2-! 

Na een goed verlopen toernooi wisten Mitchell en Rogier de �nale vanaf het begin te domineren. Hoewel de andere ploegen richting 
de �nish serieus begonnen aan te dringen en de voorsprong zienderogen minder werd kwam de overwinning geen moment echt in 
gevaar. Met hun tijd van 6,28.00 min. toonden Mitchell en Rogier aan dat er in deze combinatie wellicht nog wel meer zit.  

Eind november is het Eemskanaal traditioneel altijd het strijdtoneel van de Hel van het Noorden. Dit jaar waren de weergoden de 
organisatie (wederom) niet goed gezind en moest de hele wedstrijd na het ochtendblok worden afgelast vanwege de extreme 
omstandigheden. Wind teisterde het Eemskanaal en in het ochtendblok waren al meerdere ski�s omgeslagen, waardoor de 
organisatie het niet verantwoord achtte de wedstrijd door te laten gaan. Daarmee laat de 35ste Hel van het Noorden de deelnemers 
en het organiserende Aegir met een een vieze smaak in de mond achter. 

Inmiddels zijn de selecties voor de eerstejaarsploegen bekend en hebben wij inmiddels het bekende intrainingsfeest al weer achter 
de rug. Naast een lichte-, een dames- en een zware acht zal dit jaar voor het eerst ook een eerstejaarslichte dames ploeg de eer van 
Gyas gaan verdedigen. 

Op de NKIR heeft deze lichte dames selectie al van zich doen spreken door het EJLD veld te winnen. EJL werd in hun veld 3de, 
EJD 7de. EJZ wist in een spannende strijd aan het langste eind te trekken en eindigde als 1ste in hun veld. Alle eerstejaarsploegen 
laten hiermee zien dat het met vermogen voor het komende seizoen wel goed zit. 

Overige noemenswaardige prestaties zijn de 4de plek van Sophie Souwer in het DSA-veld, de 2de plaats van Marloes Oldenburg in het 
DN-veld en de 4de plaats van Geert Hemminga in het SA-veld. Met zijn 6,00.4 min. bleef hij Sjoerd Hamburger (Holland Acht) weliswaar 
voor, maar kon hij helaas niet op tegen Roel Braas die het record op de NKIR scherper stelde naar 5,47.2 min. 

De komende tijd zal voor alle ploegen in het teken staan van trainen, trainen en nog eens trainen om zo tijdens de Winterwedstrijden 
optimaal voor de dag te komen. Dit zal de eerste wedstrijd op het water zijn voor de eerstejaarsploegen en dan kunnen zij voor het 
eerst laten zien wat de resultaten op de NKIR waard zijn geweest. De voortekenen zijn gunstig en wij kijken met elkaar uit naar 
een mooi seizoen.

Jan-Willem Gabriëls
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Terugblik op de Paul Veenemans Prijs

-

Wat grijze haardossen, een gemiddelde leeftijd van rond de 35 jaar en een bonte verzameling
 aan wedstrijdpakjes op het botenhuis. Een unicum voor Gyas, dat 10 en 11 november 
gastheer was van de Paul Veenemans Prijs. Een echte allround wedstrijd, waarin wordt 
gezocht naar de ultieme duursporter. 

De strijd om de Paul Veenemans Prijs wordt uitgevochten op vier onderdelen: �etsen, 
hardlopen,  schaatsen en roeien. Zaterdagochtend zoefden de bijna honderd deelnemers op 
hun race�etsen door het Groninger ommeland. Het 10 kilometer lange parcours deed hen al 
snel het zuur in de benen voelen doordat vooral de wind moest worden overwonnen in het 
vlakke landschap. ’s Middags werd gevecht voorgezet in het stadspark met 5 kilometer 
hardlopen. Oud-Gyasser Ben van Oeveren wist dit onderdeel met een gemiddelde snelheid 
van 18,2 km/h op z’n naam de schrijven. Halverwege de race werden de deelnemers 
zaterdagavond getrakteerd op een borrel op het botenhuis, mede mogelijk gemaakt door 
Oud-Gyas, om de balans op te maken. Toen al werd duidelijk dat de strijd bij de mannen 
tussen Mitchel Steenman (Skadi), Mathijs Vellinga (Skoll) en onze eigen Rogier Blink zou gaan.  
Naast deze zwaargewichten uit de Holland Acht, waren nog meer toproeiers naar Groningen 
afgereisd voor de deze bijzondere wedstrijd.  Olympiër Nanne Sluis (Gyas) en 
WK-medaillewinnaars in de lichte tweezonder Joris Pijs (Gyas) en Arnoud Greidanus  (Proteus) 
gaven acte de presence.

Zondagochtend 8 uur werd de wedstrijd hervat met de race van 4 kilometer op schaatsbaan 
Kardinge. Tot slot werd de einduitslag bepaald een roeirace over 3 kilometer in een ski� of tweezonder op zondagmiddag, natuurlijk op 
het Noord-Willemskanaal. Rogier moest uiteindelijk het onderspit delven en Mitchel ging er bij de heren met de prijs van door. Het 
damesveld kende wel een Gyaswinnaar, Sophie Souwer. Verder was het grote aantal (Oud)Gyasdeelnemers bijzonder. Veel van hen 
hadden het feit dat de wedstrijd op hun (voormalig) thuishonk werd georganiseerd aangegrepen om kennis te maken met dit evenement 
voor de sporter universalis. Daarmee was de Paul Veenemans Prijs naast een harde strijd ook een heuse informele Gyasreünie.  

Unieke samenwerking
De Paul Veenemans Prijs wordt elk jaar door een andere roeivereniging in Nederland georganiseerd. Dat het evenement in 2012 plaats 
vond in Groningen was dus bijzonder. Er was nog een aspect uniek aan deze editie, de organisatie was in handen van een team dat 
bestond uit Gyas- én Oud-Gyasleden. De combinatie van ervaren rotten en jonge honden bleek een succes. Samen met 65 
Gyasvrijwillgers zette zij een strak georganiseerde wedstrijd neer die op complimenten van de deelnemers kon rekenen.  

De wedstrijd was daarnaast mede een succes door de toegewijde inzet van het Time Team. Het Time Team is een spin-o� van Gyas. 
Het is een tijdwaarnemingsbedrijf gespecialiseerd in roeiwedstrijden. Hun werk wordt zo gewaardeerd dat ze inmiddels bij nagenoeg 
alle wedstrijden in Nederland zijn betrokken.

Ward Rauws
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Nationaal Roeiteam bekendgemaakt - Gyas levert 6 roeiers!

-

Na een periode van testjes doen: de zogenaamde pro�eltesten op de ergometer, 2 kilometer op de NKIR en een roeitrial bij Pampus 
over 6 kilometer in een ski� of twee-zonder is onlangs de nieuwe voorlopige kernploeg van de KNRB bekendgemaakt. Net als 
voorgaande jaren vertegenwoordigen Rogier Blink, Nanne Sluis en Joris Pijs Gyas, maar er zijn ook 3 nieuwe Gyanen bijgekomen. 
Gerbren Spoelstra, Geert Hemminga bij de zware mannen en Sophie Souwer bij de vrouwen hebben zich bij de selectie weten te roeien. 
Rogier en Gerbren zullen meegaan met het eerste trainingskamp naar Avis in Portugal. 

Pensioen Botenbaas Hans Barkema

Hans zal nooit meer een lek zal dichten, een boot lakken. Wij zullen nimmer een kop 
ko�e met deze modeltreinfanaat drinken temidden van de vertrouwde houtkrullen; 
na 33 jaar van trouwe dienst heeft “onze” botenbaas afscheid genomen van Gyas. 
Zijn diensttijd zat er op en hij is van een welverdiend pensioen gaan genieten. 
Hans is in 1979 naar Gyas gekomen, via het huidige Iederz en de Aclo. Hij heeft in zijn 
loopbaan nagenoeg de hele Gyasvloot door zijn handen laten gaan. Vele koppen 
ko�e heeft hij met ons als (bestuurs)leden gedronken. Eerst op het botenhuis van 
Gyas en veel later in de centrale werkplaats aan het Winschoterdiep, hetgeen Hans 
zeer betreurde. Gyas was hem lief. Om Hans te bedanken hebben Gyas en Oud Gyas 
hem op 21 december 2012 met een matcom diner in de werkplaats en een borrel 
op het botenhuis uitgeleide gedaan. In aanwezigheid van een aantal leden en oud 
leden is hij onder het genot een glas witte wijn toegesproken door de directeur van de Aclo, Gerro Dijksma, en de praeses en voorzitter 
van Gyas en Oud Gyas. Hans is op het botenhuis vereeuwigd middels de vernoeming van de gang van de “sapjeskamer”naar zijn 
werkplaats; het Barkemapad. Ook is hem namens beide verenigingen een cadeau aangeboden. 

Oud Gyas Agenda

zaterdag 16 en zondag 17 februari   Gyas - Hunze (Groningen)
zaterdag 16 maart    Headborrel (wrs. Cafe Hesp, Amsterdam)
zondag 17 maart     Head of the River  (Amstel, Amsterdam)
zondag 12 mei     Diës Gyas ( Botenhuis, Groningen)
zondag 30 juni     Koninklijke Holland Bekerborrel (Bosbaan, Amsterdam)
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In memoriam: Willem van der Molen

-

Vrijdag 2 november 2012 is op 65-jarige leeftijd ons erelid Willem van der Molen overleden. Willem was lid van onze A.G.S.R. Gyas sinds 
1969. Hij is van grote betekenis geweest voor de wedstrijdsectie van Gyas. Hij roeide in 1970 in de zware acht met Aart Groenewold, 
Wiebe Hoogsteen, Hans Mulder, Frans Velds, Erik Spruyt, Bert van Wolde en Herman Wessels met als coaches Jan Willem Snippe en 
Evert van der Blij. Alhoewel deze acht de eerste zware wedstrijdacht was die een blik trok, lag Willems verdienste niet in het roeien, 
maar in zijn coaching en zijn bijdrage aan de opbouw van het wedstrijdkader op Gyas.

Het wedstrijdroeien stond in die fase nog in zijn kinderschoenen. Er heerste een ongedwongen cultuur in de “vrije jaren” op Gyas met 
een mindere trainingsernst - het plezier stond voorop. Vooral het gebrek aan ervaren coaches nekte betere resultaten. Tezamen met 
Bas van der Meer en erelid Maarten Schmitz zette Willem halverwege de jaren zeventig de coachcommissie op die meer structuur moest 
bieden aan het wedstrijdroeien. Dat kader vertaalde zich in successen; het leverde Gyas in 1982 de KNRB verenigingsbokaal voor best 
presterende vereniging. 

Willem coachte veel roeiers die in de eregalerij op het Bootenhuysch te vinden zijn. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig waren dit 
onder meer Han Bakker, Harry Wijnja, in de twee en later met Jan Jaap van Sluis, Hans Zumbrink in de vier met (met stuur Rob Falke). Ook 
in de 4- leidde dit tot grote nationale hoogten. Vervolgens verliet hij Gyas.

Mans van de Vendel en Willem-Jan Sibbes zochten hem medio jaren tachtig op met het verzoek hen te coachen. Met hen bereikte hij 
internationale successen; zij startten in de lichte 4-en later in de 2- op WK’s te Duisburg, Montreal en Hazewinkel. Met de Hunze roeisters 
Marjan Pentenga en Marijke Zeekant evenaarde hij die prestatie. Ook coachte hij tijdelijk de Olympiërs Anneke Venema en 
Jan-Willem Gabriëls. Als coach stond hij dan bij de tweede brug- dicht bij zijn huis in Groningen Zuid- op de roeiers te wachten. Met die 
coachervaring werd hij later met Jan Klerks als bondscoach voor de junioren aangesteld.

Op Gyas keerde terug hij met organisatie en coachervaring als staftechnisch kader ondersteunings adviseur (STKa) voor de NORB bij de 
noordoostelijke roeiverenigingen. Willem was wederom belangrijk voor de wedstrijdstructuur van Gyas. Als supervisor, van ploegen en 
wedstrijdsecties, lid van de uitgebreide coachraad, en initiatiefnemer van coachopleiding voor de KNRB coachcursussen A en B en 
RTC functionaris was zijn inbreng zeer bepalend. 

Bij het coachen lag evenwel zijn hart. In de almanak Knorren in Cognac van 1989 zei hij daarover: ”Ik beleef de grootste bevredi¬ging in 
het contact met de roeiers. In het samen oplossin¬gen vinden voor situaties waarin het niet zo gaat als je het zou wil¬len. Het idee er 
samen aan te werken en dan te merken dat iets de kant opgaat die ook zou willen.” 

Oud ploeggenoten, roeiers, medecoaches en bestuursleden kennen Willem, of “WF” zoals hij indertijd werd genoemd, als een sociaal 
man, een gezelligheidsdier, wars van autoriteit. Zo was een bezoek aan café Havenzicht aan de Noorderhaven na ACLO trainingen niet 
ongewoon. Ook zette hij zich in voor een Gyas sociëteit in de stad, toen er weinig gezelligheid te vinden was in de botenloods nabij het 
kommetje aan het Eemskanaal. 

Willem leerde op onze vereniging zijn levenspartner, Angeniet Rubingh, kennen, met wie hij 
twee zoons kreeg. Roeiers herinneren zich fameuze ploegmaaltijden bij hen thuis in 
Onderdendam en Hoogezand. Ook zijn er herinneringen aan te gezellige avonden tijdens 
wedstrijdweekenden, die naar verluidt menige overwinning heeft gekost. Willem stond, aldus 
Jan Klerks, ook na kantooruren zijn mannetje. Diners met Gyas en Oud Gyas besturen 
waren groots in bourgondische stijl en doorspekt met zijn roei-anekdotes. 

De laatste jaren was Willem niet meer op het Bootenhuysch van Gyas te vinden. 
Nadat het STK-schap was beëindigd en hij enkel nog de taak van coördinator 
werkplaatsoverleg vervulde voor het universitair sportcentrum heeft hij zich aan het 
verenigingsleven van Gyas en Oud Gyas teruggetrokken. 

Met het overlijden van Willem verliest de vereniging een eminent erelid. Willem zal om
zijn betrokkenheid, kennis, humor en onvergetelijke roei- anekdotes worden gemist.


