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Geachte leden van Oud Gyas,

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zaterdag 13 april, opent de
Koningin in Amsterdam het Rijksmuseum. Het is, zo begrijp ik, haar laatste
verrichting in het ambt, voor haar abdicatie eind april. Ik denk terug
aan de opening van het Groninger Museum door Beatrix in 1994. Kort
daarvoor was de bouw van het museum, naar onder andere het ontwerp
van Allesandro Mendini, voltooid. Het verrees in de zwaaikom van het
Verbindingskanaal, tegenover het CS, op de oude plek van het botenhuis
van de K.G.R. De Hunze.

Het roeiseizoen is eindelijk echt begonnen, de winter gaat langzaam maar
zeker over in een aangename lente en de bomen worden weer groen.
Dit zijn de tijden dat het een genot is om dagelijks rond te lopen op ons
Bootenhuysch; competitie roeiers die uit hun winterslaap ontwaken en
weer gaan roeien, wedstrijdroeiers die euforisch zijn dat ze niet meer in
3 lagen thermokleding het water op hoeven en om over de stuurtjes die
hier en daar nog wat water meepakken nog maar te zwijgen...

Beatrix zou, lopende vanaf het CS, de museumbrug oversteken om het
museum officieel te openen. Op Gyas hadden we de ludieke actie opgevat
om met de gehele vloot uit te varen en onder de nieuwe museumbrug
voor anker te gaan om de koningin toe te juichen. We hebben het – zoals
we dat graag doen op Gyas – “eigenwijs”gedaan; zonder toestemming van
het stads of het provinciaal bestuur. Met c-vieren, gladde vieren, tweetjes,
achten, skiffs voeren we die zaterdag 29 oktober in grote getale uit. De
politie was overrompeld, had in het veiligheidsprotocol geen rekening
gehouden met roeiers. Wij werden gesommeerd om op een 100 meter
afstand van de brug te gaan liggen. Toen die oproep niet hielp heeft
men ons gepoogd om ons met rubber bootjes weg te slepen. Tevergeefs;
de armada was simpelweg te groot. Gelukkig leek “Bea” onze actie te
waarderen. Zij wuifde ons toe.
Dat is negentien jaar geleden. Het zesde lustrum van Gyas was in aantocht.
Volgend jaar zal (al) weer het tiende worden gevierd, het jaar waarin
Gyas een zeer volwassen statuur bereikt. Inhoudelijk is de A.G.S.R. op
veel fronten gegroeid, (“Growing Big”) niet alleen in omvang, maar ook in
professionalisering van administratie, ICT en (inter)nationale topresultaten,
met behoud van haar eigenzinnig karakter. Gyas mag er kortom wezen,
Gyas mag er zijn.
We zullen dat als alumni vereniging volgend jaar vieren op zaterdag
14 juni 2013, de voorlopig geplande Martini en het weekend dat de
Rijksuniversiteit haar 400 jarig bestaan viert. Het gaat een groots, eigen en
met name gezellig feest worden. Meer nieuws daarover volgt uiteraard,
maar noteer die datum alvast in jullie agenda.
Over het wel en wee van Gyas
en Oud Gyas nu, veel leesvoer:
wedstrijden, headborrel, komende
activiteiten en twee generaties.
Vele leesplezier!

Ondanks de bij tijd en wijlen - wellicht wat te - winterse omstandigheden
was het de afgelopen tijd niet rustig op Gyas. Op menige doordeweekse
middag was het zoeken naar een vrij plekje in de fietsenstalling omdat
deze volstond met fietsen van roeiende Gyanen. Gyas leeft en Gyas roeit,
dat blijkt maar eens des te meer!
Los van dat Gyas op een dagelijkse basis leeft zijn we nu ook druk bezig
met komend jaar, ons Lustrumjaar, het jaar waarin wij vieren dat we
leven, dat we al 50 jaar dé vereniging zijn waar roeien en gezelligheid
gecombineerd wordt! De Lustrumcommissie is al volop bezig met het
uitdenken van legendarische evenementen en Oud Gyas zal natuurlijk ook
van dit feest kunnen meegenieten.
Houd de media kanalen vooral goed in de gaten!
Voordat het zover is mogen wij nog genieten van de rest van ons
bestuursjaar, de wedstrijden, de mooie dagen op ons Bootenhuysch en
natuurlijk hier en daar een borrel. Kom voor dat laatste vooral naar de Oud
Gyas borrel
tijdens de Koninklijke Holland Beker, dit jaar in het weekend van 29 en 30
juni.
Hopelijk tot dan of anders op een ander moment op of naast het water!
Montyn Stoffels
Praeses h.t. der A.G.S.R. Gyas
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De kop is eraf!
Koning Winter heeft dit jaar wat moeite met het verlaten
van ons land. De Winterwedstrijden in Delft deden dit jaar
dan ook hun naam eer aan. IJsschotsen en een ijzig koude
wind zorgde ervoor dat op zaterdag blokken werden
verplaatst en de race zelfs (tijdelijk) werd ingekort van vijf
naar drie kilometer. De prestaties van de Gyas ploegen
werden hier echter niet minder door.
Alle 3 de eerstejaarsploegen eindigde in de middenmoot
en voeren een solide race en Joost Kuiper (LB1X), Marloes
Oldenburg (DB1X), EJZ (B4+) en EJD/Nereus (DB4+) wisten
allen hun race winnend af te sluiten. Op zondag waren de
omstandigheden iets beter, maar nog altijd winters. Rogier
wist samen met Mitchell Steenman de SA2- met overmacht
te winnen en ook mede Oude Vier roeier Gerben Spoelstra
wist een blik mee naar Groningen te nemen (N1X). Met
in totaal 6 blikken en daarnaast een drietal 2de plaatsen
waren de Winterwedstrijden voor Gyas succesvol.
Evenals de Winterwedstrijden kenmerkte de Heineken zich
door koude omstandigheden. Met 2 overall blikken en
9 afstandsblikken was de wedstrijd voor Gyas wederom een
succes. De EJDL wisten in de 4X al hun afstanden te winnen
en wonnen net als de RTC dames in de tweede divisie het
overall blik. Bij de eerstejaarsploegen liet vooral EJZ liet een
mooie progressie zien door de 2500 meter op hun naam
te zetten en zich te profileren als een ploeg waarmee in de
rest van het seizoen rekening gehouden moet worden.

Tijdens de Head of the River kon het contrast met de
Heineken wat betreft het weer bijna niet groter zijn.
Een milde temperatuur, een waterig zonnetje en een briesje
tegen maakte het verblijf op en rond de Amstel aanzienlijk
plezieriger als een week eerder. Joost Kuiper wist in
combinatie met Aegir bij de lichte heren de 1ste Divisie te
winnen. De RTC-dames sloten evenals vorig weekend hun
race winnend af, daarin gevolgd door de EJDL in de 4x.
De Oude Acht had duidelijk zijn huiswerk gedaan, want
waar het optreden op de Heineken naar de wenkbrauwen
deed fronsen, kwamen de heren tijdens de Head aanzienlijk
beter voor de dag. Met lange harde klappen wisten zij de
concurrentie op een aanzienlijke achterstand te zetten en
gingen zij er met de winst vandoor.

Met het sterke optreden van de Groningse acht voerden
na afloop gesprekken over de speculaties voor de race
der Oude Vieren Varsity natuurlijk de boventoon. Over de
Varsity elders in deze nieuwsbrief meer.

Oud Gyas Agenda
Zondag 12 mei

Diës Gyas ( Botenhuis, Groningen)

Za/Zo 22/23 juni	Internationale Martini Regatta
(Watersportbaan Harkstede)
De Oude Acht met daarin de Oude Vier van Gyas en Aegir
liep duidelijk nog niet naar behoren. Na een goede start op
de 2500 meter (2de) was het de rest van het weekend een
aflopende zaak en moesten er nog de nodige punten op de
spreekwoordelijke “i” gezet worden voor de Head of
the River.

Zondag 30 juni	Koninklijke Holland Bekerborrel
(Bosbaan, Amsterdam)
In september zal de jaarlijkse oudledendag van de
vereniging Oud-Gyas plaatsvinden. Op deze dag zal
eveneens de ALV worden gehouden. Voor dit evenement
zal een afzonderlijke uitnodiging volgen.

