| Voorwoord van de praeses

Sander Ubels

Beste leden van Oud Gyas,
Het wedstrijdseizoen staat voor de deur. Eindelijk is het
tijd om de proef op de som te nemen en met andere
roeiers uit het land de strijd aan te gaan op het water.
Op het droge is de strijd tijdens de NKIR gestreden. Met
een blik en Gyas-record in het dames SA veld voor Sophie
Souwer en maar liefst drie overwinningen voor de
eerstejaarsploegen (elders in deze nieuwsbrief meer
daar over) kijken we hoopvol uit naar de start van het
seizoen.
Gyas bloeit als nooit te voren. Om het bestuur te
ondersteunen, met name op het gebied van externe
relaties, langere termijn beleid en sponsoring, hebben
we afgelopen najaar een Raad van Advies ingesteld.
Naast de huidige rector, prof. Elmer Sterken en
orthopeed/sportarts prof. Ron Diercks, hebben we o.a.
oud-leden Tessa Knaven, Marijke Bootsma, Jan-Willem
Loobeek, Mirjam Pauwels en Danny Gorter hiervoor
bereid gevonden. De eerste bijeenkomst, eind november
was vruchtbaar en zeer bemoedigend.
In de afgelopen zes maanden als bestuur hebben we met
veel oud-leden gesproken. Elke keer valt op dat de
herinnering aan de tijd bij Gyas, ook na vele jaren, nog als
zeer waardevol wordt ervaren. Het is mooi om te zien dat
de bereidheid om bij te dragen aan of mee te denken over
zaken die op Gyas spelen nog zeer groot is.

Deze cultuur moeten we behouden en koesteren. Zo kan
Oud Gyas veel voor Gyas betekenen, maar zeker ook
andersom!
We proberen Oud Gyas en Gyas komend jaar nog dichter
bij elkaar te brengen met bijvoorbeeld het 2005-2010
feest. Hopelijk leren we nog veel meer Oud-leden kennen
die hun Gyas herinneringen delen en koesteren en die
het leuk vinden om bij te dragen aan de samenwerking
tussen Gyas en Oud-Gyas.
Ik hoop de komende tijd nog veel meer verhalen en
herinneringen te horen, op de Headborrel, op het
Bootenhuysch of waar we elkaar dan ook tegen zullen
komen!

Sander Ubels (4 e van rechts) en zijn bestuur
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| Aan de boorden!

Jan Willem Snippe

Dit vreugdevolle commando betekent sinds
mensenheugenis aanvang van alweer een mooi stuk
roeien. Dat blijft toch altijd op de harde schijf van
iedereen die geroeid heeft. In dit verband willen we er
ook de betrokkenheid met Gyas mee aanduiden.
Na een prachtig lustrumjaar ziet ook het komende jaar er
weer veelbelovend uit. Een grotere wedstrijdsectie dan
ooit, een club-en competitiesectie die nu al succes heeft
geboekt, en natuurlijk zijn de eerste feesten alweer met
veel geraas en toevoegingen aan de lebberlijst achter de
rug.
Deze nieuwsbrief zal iets beperkter in omvang zijn dan
de vorige, van oktober’14. En wordt alleen in digitale
vorm verspreid; jawel, ook uw Oud Gyas probeert soms
de penningen in de gaten te houden.
Primeur
Een primeur mochten we in januari beleven: voor het
eerst heeft vanuit Oud Gyas een Nieuwjaarsreceptie
plaatsgevonden. Behalve dat het ons de moeite waard
lijkt om oud-leden verschillende mogelijkheden te bieden
om op Gyas te komen, vrienden te ontmoeten, en een
goede borrel te nuttigen, willen we met zo’n activiteit
ook het contact van Oud Gyas met oudere Gyas-leden
bevorderen. Immers: ook zij moeten t.z.t. toetreden tot
onze club! Aangezien nog lang niet ieder Gyas-lid bij
opzegging van het lidmaatschap tot onze club toetreedt,
valt hier nog veel te winnen.
Droevige berichten
Als vereniging werden we onlangs ook opgeschrikt door
droevige berichten. Eerst vernamen we begin januari dat
Edzard Slart overleden was. Edzard was eind jaren ’80
enthousiast regioroeier, en getrouwd met Ellen
Muizelaar, fiscus in bestuur Froeling (‘90/’91).
Vervolgens bereikte ons enkele weken later het bericht
dat t.g.v. een skiongeluk Siep de Boer was omgekomen.
Siep maakte, na enkele jaren regioroeien, deel uit van
EJZ’82, en was daarna ook enkele jaren een gedreven
coach. Hij was getrouwd met oud-lid Ieke Dekker.
Berichten als deze herinneren je er weer eens aan dat het
goed is oude contacten te koesteren. Laten we met
elkaar, ook met Oud Gyas, het leven vieren!

Vanzelfsprekend zal er dit jaar weer veel en hard geroeid
worden. Zoals u bijvoorbeeld bij de Head weer kunt
aanschouwen. Tenzij u natuurlijk dan zelf in de boot zit,
wat een groeiend aantal oud Gyassers blijkt te doen.
Nou ja, dan zien we u in ieder geval wel op de
traditionele Head-borrel op 21 maart bij Café Hesp.
Internationale roeiers
Voor onze top-roeiers staat 2015 natuurlijk in het teken
van toewerken naar of hopelijk zelfs kwalificeren voor
Rio. U kunt dit volgen via www.gyas.nl en in beperkte
mate via www.oudgyas.nl Daarnaast is Joris in de
lichte 4- mooi te volgen via: (zeer aan te bevelen)
www.facebook.com/NEDlichtemannen4
In het bijzonder wijzen we u graag op de site van de
bond: www.roeien.nl. Rogier figureert daar bijvoorbeeld
in het fraaie artikel ‘Olympische droom Blink en
Steenman leeft op’.
http://www.roeien.nl/nieuws/255/olympische-droomblink-en-steenman-leeft-op.html
Tenslotte alweer - het lijkt bijna een traditie te worden werd de titel ‘Sporter van het jaar’ van de ACLO door een
Gyas-roeier gewonnen. Dit keer door lichte roeier Tim
Weerkamp, met name op basis van zijn 9e plaats op het
WK in de lichte twee-zonder.
Namens het bestuur van Oud Gyas: tot ziens! Indien niet
eerder dan hopelijk toch in ieder geval op 21 maart: de
Headborrel!

Jan Willem Snippe
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| Gyas-Hunze Race

Frans Rutten

Hoe kunnen we de sfeer van de Gyas-Hunze beter
overbrengen aan de oud-Gyanenen dan door een
eerstejaars te vragen naar zijn ervaringen op deze
zonnige dag.
We schrijven zondag 15 februari, 12:30. We komen
eerstejaars Tom tegen in de sapjeskamer op Gyas. Zijn
race zit er net op, naar eigen zeggen was het helaas geen
succesvolle race. De afsluiting van de zaterdag zat nog
teveel in de benen van zijn ploeggenoten, Tom zelf zegt
er geen last van te hebben.

Verzamelen bij het voormalig ‘Kommetje’

Het is zijn allereerste roeiwedstrijd, de traditionele
Asopos najaarswedstrijden moest hij helaas missen. Van
tevoren werd hij “doodsbang” gemaakt voor ijzige kou en
ontberingen waarvoor zelfs Eskimo’s voor weg zouden
lopen.

Niets was minder waar, een zonnetje boven de Groningse
grachten en een graadje of 8-9. Niks geen coltruien
thermo`s en ander materiaal. Tom zijn ploeg ging
gewoon in korte broek en t-shirt de boot in. Hij vond het
roeien prachtig, er stonden enorme hoeveelheden
mensen langs het kanaal en de tijd die ze neergezet
hebben was ook niet onverdienstelijk.
Door de grote hoeveelheden mensen die op het feest in
de avond verwacht werden, werd er zelfs een tent boven
de fietsenstalling gezet zodat iedereen daar ook kon
genieten van een welverdiend biertje.
Voor Tom was het een onvergetelijke avond, maar hij is
wel blij dat hij uit bed is gekomen om de
sprintwedstrijden op zondag wel nog mee te maken,
ondanks de tegenvallende resultaten.

Uitnodiging Head-borrel 21 maart 2015

Als de NKIR en de winterwedstrijden de graadmeter gaan zijn voor de Head of the River, belooft het voor Gyas op 21 en
22 maart aanstaande een mooi weekend te worden.
Op de zaterdag voorafgaand aan de Head of the River organiseert Oud Gyas traditiegetrouw een borrel voor haar leden.
Ook dit jaar vindt deze borrel weer plaats bij 'Café Hesp' (http://www.cafehesp.nl).
Zet 21 maart dus in je agenda! Alle leden zijn vanaf 16.00 uur van harte welkom aan de oever van de Amstel. Onder het
genot van een hapje, een drankje en hopelijk een zonnetje is er voor iedereen weer gelegenheid om bij te praten.
We hopen jullie evenals voorgaande jaren in groten getale te mogen begroeten aan de Amstel bij 'Café Hesp'
Weesperzijde 130- 131, 1091 ER te Amsterdam.
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| NKIR: ergometeren!
(een Gyas-feestje)

Jan-Willem Gabriëls
en Jan Willem Snippe

paar jaar iets nieuws: een apart klassement voor
eerstejaars lichte dames!) met een bloedstollende
eindsprint: winst voor Gyas!

Bij uitzondering - op verzoek van de bond, en warempel:
vrijwel geen bondsroeiers gaven acte de présence - vond
het jaarlijkse ergometer-spektakel dit jaar medio januari
plaats. Maar het maakte Gyas weinig uit: de uitdaging
werd ook op deze datum graag aangegaan. Met, zoals
eerder vermeld op onze-site, succes!

Toejuichend Gyas publiek (in de nieuwe bestuursjasjes )

Naast de eerstejaars was het voor veel ouderejaars een
moment om te zien hoe ze er fysiek voor staan in deze
fase van het seizoen. De opmerkelijkste prestaties bij de
ouderejaars kwam op naam van Sophie Souwer, die met
6:47.8, het Gyas record van Tessa Knaven uit de boeken
wist te roeien. Dit leverde haar tevens de nationale- en
officieuze Europese titel op. Met 6:54.9 roeide ook
Marloes Oldenburg een sterke tijd en een PR.

EJLD op het podium na de winst

EJL in de laatste meters

Waarna de eerstejaars lichte 8 dit goede voorbeeld een
vervolg gaf in de tijd van 6.52. Vervolgens de
eerstejaarsdames die de concurrentie 1500 m lang in de
buurt lieten om er vervolgens overtuigend afstand van te
nemen met een tijd van 7.30: een fraai blik! Alleen
eerstejaars zwaar liep vooralsnog hun eerste blik mis;
met overigens een prima race moesten zij, enigszins
gehandicapt door ziekte, genoegen nemen met de 6e
plek.
Sophie Souwer tijdens haar race

Nadat de club-ploegen prima prestaties hadden
neergezet, met 2e en 4e plaatsen traden de eerstejaars
wedstrijdploegen in het strijdperk. Het echte vuurwerk!
Eerst de EJLD4. Voor vele oud-leden: ja, dat is sinds een

EJD op het podium na hun overwinning
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Toen om 18:10 de kruitdampen in de Sporthallen Zuid
waren opgetrokken bleek dat er toch echt maar 1
vereniging het kunstje van het ergometeren onder de
knie heeft dit jaar. Het Gyas-lied schalde zo vaak daar in
Sporthallen-Zuid dat ook niet-Gyassers het
langzamerhand kennen.
Over de breedte bij eerstejaars is er nog niet eerder zo
goed gepresteerd. Met de fysieke potentie zit het dus wel
goed en er zal hard moeten worden doorgetraind om
deze aanwezige potentie om te zetten in bootsnelheid.
Dit zal voor het eerst gebeuren op 21 februari tijdens de
Winterwedstrijden.

Novembervieren
Op 2 november is er door verschillende Gyas ploegen
deelgenomen aan de Novembervieren. Deze
najaarsklassieker dient voor veel ploegen als
voorbereiding op het nieuwe seizoen of als onderbreking
van een lange trainingsperiode. Van Gyas deden met
name de middengroepen mee aan deze 4 km lange
achtervolgingswedstrijd op de Amstel.
MGD wist in het de dames overgangs4x+ met groot
machtsvertoon te winnen. De MGLD werd in hetzelfde
veld 6de. MGL moest vanwege gebrek aan inschrijvingen
in hun eigen veld zwaar starten. Hierin wisten zijn met
een knappe 3de plek vriend en vijand te verbazen.

| Pronkjewail-korting bij Poseidon
Van oud lid Nynke Baars ontvingen we het bericht dat
oud leden van Gyas korting krijgen bij een lidmaatschap
van Poseidon; Pronkjewail-korting voor oud leden van
Gyas die in Amsterdam willen roeien! 30%-20%-10% in
de eerste drie jaar, 50% voor ploegen.
Mail: Voorzitter@rzv-poseidon.nl

MGD O4x+

| Seizoen 2015 van start

Jan-Willem Gabriëls

Hoewel de herinneringen aan het roeifestijn op de
Bosbaan afgelopen zomer bij velen nog vers in het
geheugen liggen, is het nieuwe seizoen inmiddels alweer
in alle hevigheid losgebarsten.
De ploegen zijn bekend gemaakt, de eerste wedstrijden
zijn verroeid en de winnaars van de laatste
sportman/vrouw verkiezingen zijn bekend.
Tim Weerkamp is begin februari verkozen tot Sporter
van het jaar 2014 op het ACLO Studentensport gala voor
zijn prestaties op het EK in Belgrado (brons) en WK
(9de) in Amsterdam.

Tim Weerkamp combineerde met zijn 2-maatje van de
WK en de gebroeders Muda. Zij wisten als lichte mannen
de SA4+ te winnen.
MGZ behaalde in het sterk bezette overgangs4+ een 7de
plek. Hun collega’s, startend in het nieuwelingenveld,
roeiden naar een 3de plek in een veld met 25 boten.
De EJLD voeren in het dames club4x+ veld naar een 6de
plaats en tenslotte wisten Nils Meijer en Damion
Eigenberg van MGL een knappe prestatie neer te zetten
door in een gelegenheidsboot met 2 ouderejaars van
Skoll derde te worden in het LSA 4+ veld.
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Met goede prestaties, inclusief 2 blikken en de nodige
opgedane wedstrijdervaring kan er worden
teruggekeken op een mooie wedstrijddag.

’s Middags was het de beurt aan de herenskiffeurs. Dit
veld werd gewonnen door lichtgewicht Vincent Muda
voor ergometer kanon Roel Braas. Rogier Blink eindigde
in dit veld als 8ste, Geert Hemminga als 32ste op 2,5
minuut van de nr. 1.

Rogier Blink

Tim Weerkamp in LSA4+

De Hel
Na de ‘uitwedstrijd’ in Amsterdam vond er 23 november
een ‘thuiswedstrijd’ plaats. Hoewel de Hel van het
Noorden bekend staat om zijn wind, kou en barre
omstandigheden werd deze editie verroeid in stabiele
atmosfeer en met vlak water. Namens Gyas deden dit jaar
18 ploegen mee.
Tim Weerkamp startte samen met Laga. Deze lichte
mannen startten in het zware veld en werden 3de op 11
seconden van de nr. 1, Skadi. MGZ startte ook met 2
ploegen in dit veld. De gebroeders Adema (familie van)
leverden een zeer goede prestatie door als 5de te
eindigen. Albert Koller en Koen Luppes roeiden naar een
18de plek in dit veld van 44.
De MGL wist in het lichte twee-zonder veld een keurige
4de plek te bemachtigen.
Marloes Oldenburg heeft zich in de dames skiff gemeten
met de nationale top. Ze eindigde uiteindelijk op 8ste
plek op ruim een halve minuut van de nummer 1. Baukje
Zaaijer van de MGD leverde hierin een knappe prestatie
met haar 13de plek.

Marloes Oldenburger

Bij de lichte skiffeurs werd door MGL-roeiers prima
gepresteerd. Just van der Endt werd knap vijfde en
Vincent de Vegt en Sybren Visser roeiden zich naar een
top-10 klassering. Marinus Kiep werd uiteindelijk 11de.
Als laatste kwamen de dames twee-zonders in actie.
Sophie Souwer werd in combinatie met de Maas 5de
achter haar concurrenten, die allen strijden voor een
plekje in de nationale boordboten. Merel Billet en Eline
Feitsma hebben ook in dit veld hun kunsten mogen laten
zien. Ondanks het feit dat ze door het (on)nodige extra
bochtenwerk wel wat meer dan 6000m hebben geroeid,
roeiden ze als tweedejaars naar een keurige 15de plek.
Helaas deze Hel dus geen overwinningen voor Gyas,
maar veel talenten die duidelijk aan de deur staan te
rammelen.

| Het grote 2005–2010 feest!

Frans Rutten

Het is inmiddels alweer vier jaar geleden dat het mooiste
feest ooit op het nieuwe Bootenhuysch heeft
plaatsgevonden. Bij velen staat de avond van 5-2-2011
nog als de dag van gisteren in het geheugen gegrift: Het
grote 2000 – 2005 feest. Het Bootenhuysch was
afgeladen vol en de spaarzame vrije ruimte werd gevuld
met de o zo bekende hitjes uit de beginjaren van deze
eeuw. Van Guus Meeuwis naar Brainpower tot Charly
Lownoise & Mental Theo, ze kwamen allemaal voorbij.
Dit uiteraard ondersteunt door het rijkelijk vloeiende
goudgele vocht. Losse biertjes, meters en fusten, het was
weer een avond zoals toen!
Zaterdag 30 mei 2015
Tot op heden is er geen avond geweest die dit feest ook
maar kon evenaren. Nog niet. Want op zaterdag 30 mei
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2015 wordt op deze avond een vervolg gegeven in de
vorm van het grote 2005 – 2010 feest! Wij willen jullie
uitnodigen om nog één keer die geweldige Gyas-tijd te
beleven. ‘s Middags samen met je ploeggenoten roeien op
het kanaal, elkaar proberen te verslaan op de ergometer
of alleen wat drinken op het Bootenhuysch behoren
onder andere tot de mogelijkheden. ’s Avonds wordt het
Bootenhuysch omgetoverd naar de vertrouwde
omgeving waar je samen met je ploeg menig nachtje hebt
doorgebracht. De eerste playlist is reeds gereed en
Heineken is op de hoogte dat de Shenk op 30-5-2015
maximaal gevuld moet zijn. Eigenlijk is het nu al het
mooiste feest ooit.
Dus zet allemaal zaterdag 30 mei in je agenda en kom
samen met je ploeg naar een mooi avondje Gyas!

wat verder in het seizoen veel belooft voor spannende
races.

EJL in actie op de WinterWedstrijden

Maar de show werd weer gestolen door EJD die met
overmacht won. Daarnaast lieten de tweetjes van de MGL
zich prima zien door heel goed mee te komen in het
zware twee-zonder-veld, met een 2e en8e plek. Marloes
Oldenburg eindigde als 4e in het DSA1x veld.

Marloes Oldenburger en Rogier Blink op de WinterWedstrijden

| Vers van de Pers

Jan Willem Snippe

WinterWedstrijden
Eind februari vonden weer de winterwedstrijden plaats.
Hoewel de Heineken natuurlijk de echte seizoensopening
vormt, is dit toch wel een soort ‘vooropening’.
Over de hele linie is goed gepresteerd. Al kon de
suprematie van de NKIR niet geheel worden
doorgetrokken, maar dat was ook een moeilijke opgave.
Op zaterdag ging de meeste aandacht uit naar de
eerstejaarsachten. EJZ eindigde als 8e, 15 seconden
achter een sterk roeiend Vidar en EJL presteerde prima
met een 4e plek, slechts 4 seconden achter de nummer 1,

Good-old Jos Luttjeboer heeft dit jaar weer
wedstrijdaspiraties, echter nu met twee paaltjes. Deze
wedstrijden waren voor hem de eerste, en dus als
beginneling. Hij ervoer de 5 km als toch wel vrij lang.
De zondag bracht nog blikken voor EJD en EJZ, in
enigszins uitgedunde velden, dat wel.
Een prima optreden volgde in de races van de SA2- . Hier
konden we het eerste optreden aanschouwen van Rogier
met Mitchel Steenman. Winst mét baanrecord mag
zonder meer als hoopgevend worden gekenschetst. Tel
daarbij de tweede plek van Nanne en Geert, weliswaar op
eerbiedwaardige afstand, en Gyas kan overall met
vreugde op deze editie van de winterwedstrijden
terugzien.
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| Het Betere Coachwerk: twee
Jan Willem Snippe
generaties Van Sluijs!
In 2014 Eerstejaars licht: 5x blik en een tweede plek in
het eerstejaarsklassement. Coach: Anne van Sluijs.
Inderdaad: het betere coachwerk.
In 1980: Jan Jaap van Sluijs coacht een afroeiploeg die
wint op de afroeiwedstrijden, met daarin Aaltje Bijlsma.
Ook knap. Met uiteindelijk als belangrijk resultaat:
inderdaad Anne. Zeker dus: Het Betere Coachwerk!

Aaltje en Jan Jaap in de 4+

Jan Jaap van Sluijs
Jan Jaap was toen natuurlijk al een héél ouderejaars:
aangekomen in ’75 in die echt alternatieve, langharige
tijd en al minimaal drie kraakpanden verder. Hoewel
wars van autoriteit (nog steeds eigenlijk) tóch gaan
roeien, in eerste instantie ‘regio’. Fraaie ploegen, in hoge
mate eigengereid, maar wel hard gaan, met o.a. Mans v.d.
Vendel, Pieter Goldhoorn, Hans Offermans en Hugo
Arends.
Vervolgens in training in de bekende 2- , met Remmelt
Looijen, gecoacht door Maarten Schmitz. Bekend o.a.
door de pers (Nieuwsblad van het Noorden) gehaald te
hebben door om te slaan in de 2+ op de Martini regatta.
De grootste roei-successen behaalde Jan Jaap zonder
meer in de vier met Han Bakker, Harry Wijnja, Zum en
stuurman Rob Falke, gecoacht door Willem v.d. Molen.
Bekend is nog het verhaal dat ze, na diverse blikken in de
4+ ook in de 4- blikten, in dezelfde boot, alleen Robje aan
de kant gelaten (zie het volledige verhaal hierover in het
Lustrumboek 2014).
Anne van Sluijs
Slechts luttele jaren later mocht Anne haar eerste
ervaringen in en met een roeiboot meemaken: op de
eerste rang in de boot kijken naar het vuurwerk met
Bommen Berend. Met diverse andere Gyas-boten.

Toch zou het nog meerdere jaren duren. En ze twijfelde
nog heftig toen ze in 2008 ging studeren. Op aandringen
van Jan Jaap (“dit moet je gewoon proberen”) toch maar
proeflid geworden. Het kamp (“wat een leuke mensen
heb je daar”) zorgde gelukkig voor het gewenste
verstandige besluit. Briljant, zo heette haar ploeg, en
inderdaad “heel leuke meiden”: de groep bestaat nog
steeds en zien elkaar nog vrijwel wekelijks. Enkelen zijn
trouwens reeds lid van Oud Gyas.
Een belangrijke bijdrage leverde Anne, zoals bekend aan
de totstandkoming van ‘De Gouden Greep’ het vorig jaar
verschenen RIANTE lustrumboek.
Hoewel zelf geen wedstrijdroei-ervaring ( nou ja, 11steden, Ringvaart – die laatste in ’14 in de Atalante, scull
geriggerd!) heeft Anne nu dus al meerdere jaren
wedstrijdploegen gecoacht; dit jaar is ze actief bij de
Middengroep Licht. Lezer, hou deze groep in de gaten!
Ja, ondanks die eerste aarzeling heeft Anne duidelijk op
Gyas, net als haar vader, haar plekje gevonden.

Anne en Jan Jaap in de 2x

Best bijzonder: beiden zijn dus nog uitdrukkelijk actief te
vinden op het Bootenhuysch. Jan Jaap als onvermoeibare
trekker bij het veteranenroeien, onlangs nog enkele
tweedejaars meisjes enthousiast coachend op de rowperfect, en Anne dus met haar lichte mannen. Maar hoe
verschillend ook hun huidige activiteiten, en hoezeer
beiden soms ook kritisch tegen zaken op Gyas aankijken,
beiden ervaren nog steeds het mooie, het unieke en
enthousiaste van hun club. Echt HUN club!
Het Gyas-virus heeft zich diep genesteld in deze Van
Sluijs-generaties.
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| Talentenfonds

Roeanne Talhout

Zoals u misschien wel bekend bestaat het Talentenfonds
binnen Gyas al ruim 10 jaar. Immers een grote en
ambitieuze vereniging als Gyas wil het uitdrukkelijk voor
haar wedstrijdroeiers mogelijk maken de top te bereiken.

Talentenfondsdonateurs worden op de hoogte gehouden
van de prestaties van de roeiers in het fonds, krijgen een
vermelding op de website en worden als VIP uitgenodigd
voor door Gyas georganiseerde wedstrijden.
Wilt u als Oud Gyas lid een (eenmalige) donatie doen aan
het Talentenfonds van Gyas neem dan contact met mij op
via: adjunct@gyas.nl.

U als oud-lid weet als geen ander dat zo’n fonds juist
voor Gyas-roeiers hoogst nodig is. Wil je als Gronings
roeier voor bondsselecties in aanmerking komen dan
word je onvermijdelijk met hoge kosten geconfronteerd;
een verblijf Amsterdam, reiskosten, trainingskampen,
etc.
De donaties van bedrijven en particulieren aan het
Talentenfonds komen ten goede aan onze talentvolle
roeiers. Zodat zij vanuit Groningen kunnen doorstromen
naar de nationale en internationale top!

Talenten Marinus Kiep en Joost Kuiper op de Koninklijke-Hollandbeker

Eén van de talenten uit het fonds: Sophie Souwer (r) in de dames 8+

Naast bedrijven is er, onder het mom van: vele handen
maken licht werk, ook voor (oud)leden de mogelijkheid
om donateur te worden van het Talentenfonds.
Het gaat dan om een (eenmalige) donatie. Deze zorgt er
voor dat de toptalenten van Gyas direct financiële
ondersteuning krijgen voor de kosten die zij maken op
weg naar de top.
Zo kunt u bijvoorbeeld helpen het blijvend mogelijk te
maken dat ambitieuze Gyassers op trainingskamp
kunnen. Naar Sevilla bijvoorbeeld, waar enkele weken
geleden weer meerdere Gyastalenten aan hun vorm
hebben kunnen werken.

Gyas Talent Joris Pijs (op boeg) in de LM4- op WK’14

Voor sponsoren zijn er nog
legio andere mogelijkheden
tot het genereren van exposure.
Neem voor meer informatie
over participatie in het
Talentenfonds contact
met mij op via:
adjunct@gyas.nl
Of kijk op onze website
voor meer informatie over het Talentenfonds:
https://www.gyas.nl/pagina/informatie/talenten
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