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| Kennismaken Praeses 2015-2016 
Oscar Loomans  

 

Genoegen 

Het is mij een genoegen deze nieuwsbrief te mogen 

openen.  Inmiddels zijn we aan het einde van het 

wedstrijd seizoen gekomen, op het moment dat ik dit 

schrijf rest alleen de NSRF nog. De zomer staat dus al 

weer voor de deur. Voor Gyas is het op roeigebied weer 

een mooi jaar geweest. Er waren brede middengroepen 

die hard mee roeiden. Daarnaast zaten ook de eerstejaars 

ploegen er vaak goed bij.  De eerstejaarsdames maken 

zelfs nog kans op de overwinning van het klassement 

mits de NSRF wordt gewonnen. Nu ik dit schrijf is dit 

voor mij nog een vraag, maar tegen de tijd dat u dit leest 

is dit voor u een weet.  

 

Kandidaatspraeses bekenmaking Sander Ubels en Oscar Loomans(r) 

(foto: Gyas FotoCie) 

| Afscheid Praeses 2014-2015   
Sander Ubels 

 

Beste Oud-Lid, 

Bijna een jaar geleden trad ik in als praeses van het 

Gyas bestuur. Nu de overdracht aanstaande is, kan ik 

tevreden terug kijken op het afgelopen jaar. 

Gedurende het jaar ben ik alleen maar trotser 

geworden op de vereniging die zich de afgelopen 

jaren heeft gevestigd in de top van het Nederlandse 

roeien. Het was een goed jaar voor Gyas met vele 

mooie prestaties op alle roeiniveaus. Er zijn plaatsen 

bemachtigd en behouden bij de bond, uitzendingen 

behaald en vele blikken getrokken door de eerstejaars 

en middengroepen. In samenwerking met Oud Gyas 

hebben we onder andere stappen gezet richting een 

gezonde financiële toekomst. Ook is er met de Raad 

van Advies, die grotendeels uit oud-leden bestaat, 

veel gebruik gemaakt van de expertise, kritische blik 

en het netwerk van oud-leden. Zonder de 

ondersteuning van Oud Gyas, haar bestuur en haar 

leden waren veel projecten afgelopen jaar niet tot 

stand gekomen of geslaagd. Het was altijd prettig en 

leerzaam om met oud-leden samen te werken. Ik heb 

het volste vertrouwen dat Oscar Loomans, mijn 

opvolger, met zijn bestuur Gyas zal leiden richting de 

Olympische Spelen in Rio. Het gaat geweldig met 

Gyas, dus dat moet goed komen! Het was me een eer 

en waar genoegen en hopelijk tot ziens! 

Met cognackleurige groet, 

Sander Ubels,  

Praeses h.t. der A.G.S.R Gyas 
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Verder zijn er in de laatste maanden een aantal leuke 

activiteiten geweest waar Gyas en Oud Gyas elkaar 

hebben ontmoet. Een paar goede voorbeelden zijn de 

borrel op de bovengenoemde NSRF en het zeer geslaagde 

2005-2010 feest dat laatst op Gyas plaatsvond.  

 

52e Gyas bestuur 

Het is niet alleen het einde van het seizoen voor 

wedstijdroeiers, ook voor het bestuur zit het er al weer 

bijna op. Maar niet getreurd, een enorm enthousiaste 

groep staat klaar om het stokje over te nemen. Het wordt 

dan ook hoog tijd dat ik me voorstel. Ik ben Oscar 

Loomans en op het moment van schrijven kandidaats-

praeses van het 52ste bestuur van Gyas. Na de 

overdracht staat ons als bestuur meteen een leuk 

weekend te wachten. Ook dit jaar zal er een groep 

Gyanen naar Luzern afreizen om daar roeien op grote 

hoogte te bekijken, namelijk tussen de Zwitserse bergen. 

Gelukkig kan eenieder hier zelf ook aan zijn sport-

ambities werken tijdens een fanatiek potje drentschen. 

Natuurlijk kan je ook besluiten als toeschouwer lekker te 

genieten van een heerlijk lauw biertje. Hierna zal voor 

ons de eerste periode van besturen aanvangen en gaat 

het huidige bestuur van een wel verdiende vakantie 

genieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiden 

In de zomer, waarin het voor de meesten een rustige 

periode is, moeten we toch al aan de bak voor de 

voorbereidingen van volgend seizoen. Coachkaders 

moeten worden gezocht en interesses worden gewekt. 

Ook de introductieperiode komt er al snel aan, waarbij 

we weer hopen op vele aanmeldingen met een gezellige 

afroeitijd als gevolg. In de lijn van het (redelijk) nieuwe 

‘januari tot januari’ beleid zullen we doorpakken met het 

beleid waar dit bestuur mee begonnen is.  

Iedereen is tijdens de overdracht enthousiast geworden 

over de projecten van hun voorganger en staat te 

popelen om aan dit avontuur te beginnen.  

Al met al denk ik dat ik een mooie groep om mij heen heb 

verzameld waarmee we Gyas komend verenigingsjaar 

weer een stapje verder kunnen helpen. We hebben meer 

dan genoeg ambities en we nu nog een gezond beetje 

naïviteit, we zijn immers nog maar het 

kandidaatsbestuur. Maar bovenal denk ik dat ik namens 

iedereen; Sarah, Ben, Albert, Nils, Marijke, Alexander, 

Daniel en mijzelf mag spreken als ik zeg dat we niet 

kunnen wachten om te beginnen.  

Laat komend jaar maar komen! 

Oscar Loomans,  

Kandidaatspraeses der A.G.S.R Gyas 15/16 
 

 

 

 

 
  

 

| Het grote 2005-2010 Feest       Harm van der Wal 
 

Zaterdag 30 mei jl. organiseerde Oud Gyas in samenwerking met het huidige Gyas bestuur het 2005-2010 feest. Op dit 

feest waren alle leden uitgenodigd die tussen deze twee respectievelijke jaartallen lid zijn geworden van Gyas. Voor we 

het wisten, was de hele sapjeskamer gevuld met mensen die er een paar jaar geleden veel vaker rondliepen. Oude hitjes 

van die tijd werden gedraaid en oud-besturen besloten hun leden nog eenmaal te bedanken door een fust aan te bieden. 

Kortom, het was weer zoals vroeger (voor meer foto’s login op www.gyas.nl en ga naar Foto’s. Heb je geen inloggegevens? 

Mail naar oud@gyas.nl). 

 
(foto’s: Gyas FotoCie) 

 

http://www.gyas.nl/
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| NSRF – Seizoen afsluiter 
Jan-Willem Gabriëls 

 
Terwijl de mussen van de daken vielen in de week 

voorafgaand aan de NSRF (5&6 juli) en een heuse 

hittegolf ons land trof lieten de roeiers zich niet uit het 

veld slaan.  De NSRF, dit jaar de Euros lustrum-

wedstrijden, vormen traditioneel de afsluiting van het 

nationale roeiseizoen. Aan het einde van het weekend 

maken de roeiers zich gereed voor de Uittraining, 

kunnen de eindstanden in de diverse klassementen 

worden opgemaakt en kan de boot voor de laatste keer 

worden afgeriggerd en opgeladen.  

 

Klassementen 

Wat betreft de diverse klassementen heeft Gyas zich dit 

seizoen goed gemanifesteerd. Helaas wisten zowel de 

lichte heren als de lichte dames bij de eerstejaarsploegen 

geen enkele overwinning te boeken voor het klassement. 

Zij sloten het klassement af op de 9de respectievelijk 5de 

plek in de overall ranking. Zowel de zware heren als de 

zware dames profileerden zich beide met een 2de plaats 

in de eindrangschikking aanzienlijk beter.  

 
Eerstejaars Zwaar ARB 2015 (foto: Gyas FotoCie) 

 

Hoewel de zware heren met 5 overwinningen meer 

overwinningen hebben behaald dan de uiteindelijke 

winnaar Vidar (3) doet de slechte seizoenstart hen 

uiteindelijk de das om en kunnen zij zich jammer genoeg 

niet de winnaar noemen van het Eerstejaarsklassement. 

Ook de winst op de NSRF kon daar helaas niets meer aan 

veranderen. Ook de zware eerstejaarsdames lieten zich 

met 4 overwinningen van hun goede kant zien. De 

wedstrijd op zaterdag moest uiteindelijk de beslissing 

brengen wie zich de beste zware dames ploeg van 2015 

mocht noemen.  

Helaas trok het Leidse Njord hier aan het langste eind en 

wonnen zij naast de NSRF zodoende ook nipt het 

klassement voor onze eigen dames.  

 
Eerstejaars Dames ARB 2015 (foto: Gyas FotoCie) 

Talenten 

Naast de eerstejaarsdamesacht liet ook de Dames 

Talentenacht zich van haar beste kant zien. Er werd een 

klinkende overwinning behaald en dat toont aan dat het 

met de opvolging van de huidige eerstejaarsdames wel 

goed zit.  

 

Wereldbeker 

Het seizoen ’14 – ’15 is met het verroeien van de NSRF 

voor de meeste roeiers ten einde gekomen. Veel 

eerstejaars (en andere Gyanen) maken zich op voor 

vertrek naar de wereldbeker in Luzern om daar massaal 

Joris Pijs en Sophie Souwer aan te moedigen die daar met 

de lichte mannenvierzonder en de vrouwenacht aan de 

start zullen verschijnen. We hopen op een mooie 

internationale roeizomer en kijken alweer reikhalzend 

uit naar volgend seizoen.  

Joris Pijs op boeg KHB 2015 (foto: Gyas FotoCie) 

 
Sophie Souwer (3e van rechts) ARB 2015 (foto GyasFotoCie) 
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| Visionair of eigenwijs? 

  Interview met Gerrit de Jong 
   door Luitzen de Boer in  Varsity Magazine 2015 

 

Natuurlijk kan je over de meeste verenigingen een lullig 

stuk schrijven. Of de Varsity is in al geen decennia 

gewonnen of hij moet überhaupt nog worden gewonnen. 

Maar ook de manieren waarop je bepaalde verenigingen 

of windstreken kan beledigen zijn inmiddels allemaal al 

eens de revue gepasseerd. Verhalen over de paradijs-

vogels en visionairen gaan echter nooit vervelen. 

 

Natuurlijk kan je over de meeste verenigingen een lullig 

stuk schrijven. Of de Varsity is in al geen decennia 

gewonnen of hij moet überhaupt nog worden gewonnen. 

Maar ook de manieren waarop je bepaalde verenigingen 

of windstreken kan beledigen zijn inmiddels allemaal al 

eens de revue gepasseerd. Verhalen over de 

paradijsvogels en visionairen gaan echter nooit vervelen. 

 

De roei(en sport)historie is vergeven van mensen die 

tegen heersende opinie in hun eigen route of ideeën 

volgen en daarmee uiteindelijk groot succes halen. Maar 

is dit een winnende strategie? Hoeveel van dit soort  

mensen stranden in vergetelheid, die als ze gewoon mee 

hadden gedaan best een plekje in een bondsacht hadden 

kunnen halen. Ook recent zijn er voldoende voorbeelden 

van roeiers die uit een ploeg worden gezet wegens een 

andere visie. En het grootste deel daarvan wordt 

natuurlijk niet wereldkampioen in de skiff. Gewoon 

dragen en niet klagen is waarschijnlijk voor velen een 

optimale strategie. Maar zonder de ‘eigenwijzen’ wordt 

er nooit iemand wereld- of olympisch kampioen in de 

skiff. 

 

Visionair of eigenwijs? 

Er is een dunne lijn tussen eigenwijs en visionair. Of is dit 

eigenlijk hetzelfde en bepaalt het resultaat uiteindelijk 

hoe iemand herinnerd wordt? Feit is dat verhalen over 

de ‘eigenwijzen’ veel leuker zijn. Of dit nou tot succes  

heeft geleid of niet. Daarom een verhaal over iemand die 

te boek staat als eigenwijs. 

 

Sommige mensen zijn hun tijd ver vooruit. Heeft 

tegenwoordig menig equipe lid een volle stoere baard, 

vroeger was dat wel anders. Begin jaren ‘90 was er maar 

één ‘de Baard’, ‘mister Gyas’ Gerrit de Jong. (Je had ook 

nog ‘de rooie’ Arco Kok die jarenlang op iedere wedstrijd 

tweede werd in de zware overgangs skiff. Maar dat kan 

ook strategie zijn geweest om niet te snel SA te worden).  

 

 

Martini regatta 2006 (foto: Gyas FotoCie) 

 

Begonnen als profcoach op 55 jaar 

Gerrit is nu 55 jaar oud en sinds kort professioneel coach. 

“Tot vorig jaar beheerde ik een distributiepunt voor 

medicijnen. Dat kon een groot deel ’s avonds en was goed 

te combineren met hobby coachen. Ik coachte vooral  

skiffjes en tweetjes op Gyas.” Gerrit heeft de eer dat alle 

bondsroeiers van Gyas een periode door hem zijn 

gecoacht voor ze uiteindelijk bij de bond terechtkwamen. 

“Het moederbedrijf heeft echter gereorganiseerd en ik  

kon met een oprotpremie vertrekken. Ik ben sinds dit 

seizoen anderhalve dag per week bij Phocas aangesteld 

als profcoach. Het is geen vetpot, maar ik kan er net van 

rondkomen.”  

“Phocas heeft de beslissing genomen dat er weer beter 

gepresteerd moet worden. Er is duidelijk ambitie op de 

club, de vereniging groeit. Bovendien krijgen ze volgend 

jaar een nieuw botenhuis.” (Om er meteen bij toe te  

voegen dat voor Phocas, ‘volgend jaar een nieuw 

botenhuis’, een zelfde soort uitspraak is als voor alle 

KNSRB-verenigingen die ieder jaar ‘alweer de Varsity 

gaan winnen’) “Phocas voelt wel een beetje zoals Gyas 

voelde toen ik zelf nog roeide. Relatief klein met weinig 

succesvolle ploegen. Er zijn verder weinig 

overeenkomsten. Maar ik ben niet aangesteld om van 

Phocas een tweede Gyas te maken. Dat kan ook niet. 

Iedere vereniging heeft zijn eigen identiteit. Maar het is 

wel belangrijk om succes te boeken, want niemand wil lid 

zijn van een suffe club.” 
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Nijmegen een studiestad 

“Ik moet dus voor dat succes zorgen. In principe moeten 

alle eerstejaarsploegen top-6 varen in het klassement. De 

tweedejaarsploegen moeten goed presteren en er moet 

af en toe een individu doorbreken naar de bond. Ik denk 

dat dit zeker haalbaar moet zijn.” Om vervolgens verder 

te vertellen over hoe het nu gaat in Nijmegen. “Waar 

Groningen een echte studentenstad is, is Nijmegen meer 

een studiestad. Er zijn door de week zoveel  

verplichte colleges en practica dat het in de winter 

vrijwel onmogelijk is om overdag te roeien. Dan worden 

er alleen maar waltrainingen gevolgd.”  

 

 

ARB 2006 (foto: Gyas FotoCie) 

 

Zeker voor een coach die bootgevoel één van de 

belangrijkste voorwaarden voor succes vindt, lijkt dat 

een enorme beperking. Een andere beperking is het 

gebrek aan kwaliteit. “Bij een kleine vereniging krijg je de 

achten niet vol met enkel goede atleten. Dan heb je er 

altijd twee of drie roeiers bij die meer voor de vulling 

zijn.” Maar, er zijn natuurlijk ook grote voordelen. “Als 

een ploeg in het eerste jaar heel succesvol is hebben ze 

altijd een slecht tweede jaar.” Op de vraag of dat super 

gunstig is voor het huidige Phocas volgt wel een 

nuancering. “Je moet natuurlijk wel redelijk leren roeien 

in je eerste jaar en minimaal één keer blik trekken. Daar 

ben ik dus nu voor.”  

 

Coachen aparte bezigheid 

“Ik heb nu een heel andere rol dan ik op Gyas had. Nu 

moet ik vooral anderen leren coachen. Je ziet dat als 

mensen zelf niet goed geroeid hebben, ze alleen terug 

kunnen vallen op wat ze zelf (verkeerd) hebben geleerd. 

Je krijgt dan altijd een soort karikaturale stijl. Ik moet nu 

anderen leren kijken, maar ook leren communiceren. 

Coachen is een aparte bezigheid. Er is niemand die tegen 

je zegt hoe je het moet doen. Waarbij er natuurlijk een 

enorm verschil is tussen een kleine ploeg en een acht of 

een vier. Bij een kleine ploeg kan je werken aan het 

verbeteren van het individu. Taal is dan enorm 

belangrijk; je kan alleen door iets te zeggen een 

verandering in haal bewerkstelligen. Maar woorden die 

bij de één een verbetering geven, hoeven bij een ander 

helemaal niet te werken. Dat soort dingen kan je in een 

acht natuurlijk niet doen. Daar moet je min of meer 

zorgen dat iedereen vanuit één visie gelijk roeit.”  

 

Eigen stijl of bondshaal? 

“Op Gyas zie je dat er wel een redelijk eenduidige visie is 

die ook dicht bij de bondshaal ligt. Op Phocas zie je dat er 

meerdere hoofdcoaches zijn geweest en dat alle jaren 

een beetje anders roeien. Nu moet ik zorgen dat iedereen 

hetzelfde gaat doen. Uiteindelijk kan je als kleine 

vereniging er geen eigen stijl op na houden. Het hoogst 

haalbare is dat er één of twee roeiers bij de bond gaan 

roeien en die moeten dan wel inpasbaar zijn. Maar ik 

vind bijvoorbeeld niet dat je heel hard moet doortrekken 

tot aan de intik. Aan het einde van de haal niet keihard 

doortrekken maar druk houden zodat je genoeg kolk 

overhoudt om uit te tikken, komt het keren enorm ten 

goede en is denk ik veel beter.” 

 

 

Westelijke Regatta Gerrit 2015  in gesprek met Laura Kingma (foto: Gyas 

FotoCie) 

 

“Ikzelf heb vanaf 1984 geroeid, eerst vier jaar boord en 

daarna tot halverwege de jaren negentig in de skiff.” Op 

de vraag dat hij te boek stond als eigenzinnig, antwoord 

hij ontkennend. “Ik had wel een eigen stijl, maar die 
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was deels ook beter en deels ingegeven dat ik op een 

andere wijze teveel last van mijn rug kreeg. Later is bij 

mij een niet onderkende rughernia vastgesteld. Als dat 

eerder was gebeurd was ik misschien als roeier wel 

verder gekomen. Ik was een van de betere skiffeurs van 

Nederland. Ik heb ook wel een aantal internationale 

wedstrijden geroeid, maar nooit voor de bond. Ik was 

misschien ook wel niet erg inpasbaar in de ploegen van 

toen.”  

 

Fascinatie voor materiaal 

Als verder antwoord dat hij niet eigenwijs was, vertelt hij 

ook nog over zijn fascinatie voor het materiaal. “Zo heb ik 

een jaar lang met een relatief lichte riemafstelling 

gevaren en een zwaar span, waarbij ik ook veel verder  

(15 cm) door het werk reed. Ik had berekend dat dat veel 

sneller moest zijn. Dat was ook zo, maar het was zo 

moeilijk roeien dat lang niet iedereen dat kon. Ik denk 

ook dat je schoenen veel belangrijker zijn dan iedereen  

denkt. Met goed passende schoenen roei je veel harder. 

Ik heb toen zelf een nieuw voetenbord ontwikkeld. 

Helaas vroeg Shimano twee maanden eerder het patent 

aan op een vergelijkbaar voetenbord. Mijn voetenbord  

was wel beter. Dat van hun is bijvoorbeeld veel te 

zwaar.”  

 

Visionair of eigenwijs? Wij weten het niet. Gerrit is een 

echte noorderling “ze praten wel een beetje raar op 

Phocas” en vind dus dat je nooit van te voren moet 

blaten. “Het resultaat is het enige wat telt!” En dit zal dus 

ook bepalen in welk vakje hij uiteindelijk komt. 

 
(Van de redactie: Met dank aan de redactie van Varsity Magazine voor dit 

artikel) 

 

| Nieuwe bestuursleden Oud Gyas  
Marlijn Groenewegen 

 

In de zoektocht naar een nieuwe fiscus kwamen Juliette 

en Marlijn uit de bus rollen en is besloten om ze allebei 

voor een plek in het bestuur van Oud Gyas voor te 

dragen. Marlijn als fiscus en Juliette als algemeen lid.  

 

Juliette wordt in 2003 lid van Gyas en maakt gelijk een 

bliksemcarrière. Eerst roeit ze een jaar met regioploeg 

Bekrownd en daarna stuurt ze de Harige Vier (MGZ 

2005) en EJL 2006. Nog een jaar later treedt Juliette toe 

tot bestuur Siegenbeek van Heukelom als abactis. Juliette 

heeft nog steeds geen genoeg van Gyas: in 2008 coacht ze 

de EJL en in 2009 stuurt ze EJZ. Met EJZ heeft Juliette nog 

elke maandag ploma. Ook de andere ploegen spreekt ze 

regelmatig. Nu is Juliette weer bezig met het leukste wat 

er is: sturen op Gyas! In het dagelijks leven werkt Juliette 

als psycholoog. 

 
Juliette Schoute en Marlijn Groenewegen (r) 

 

Marlijn wordt in 2005 lid en roeit dat jaar met regioploeg 

ZieZo. Alhoewel, veel geroeid wordt er niet, maar de 

gezelligheid is er niet minder om. Nog steeds heeft ZieZo 

elke maand ploma, een jaarlijks kampeerweekend en 

regelmatig een stedentripje. In 2007 roeit Marlijn met de 

clubdames en in 2008 coacht ze de clubheren. Ook is ze 

in die periode hoofd- en eindredacteur van de Gyazette. 

Daar kennen Juliette en Marlijn elkaar ook van. Marlijn 

werkt tegenwoordig als rechter in opleiding.  

 

Waarom we ons willen inzetten voor (Oud) Gyas? We 

hebben een ontzettend leuke tijd gehad op Gyas. Lekker 

geroeid, gestuurd en gecoacht, veel geleerd en leuke 

mensen leren kennen. We hebben allebei veel 

vriendschappen overgehouden aan onze tijd bij Gyas. We 

zetten ons graag samen met de rest van Oud Gyas in om 

ook de huidige en toekomstige Gyassers een geweldige 

tijd te geven op Gyas! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Save the date ! 
zaterdag 3 oktober 2015 

Jaarlijkse Oud Gyas ALV met Botendokter 
Wielerklassieker, roeien en barbecueën op 

het A.G.S.R. Gyas Bootenhuysch. 
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| Gyas internationaal 
Jan-Willem Gabriëls 

 

Met het verroeien van de NSRF-Slotwedstrijden is er 

voor de meeste wedstrijdroeiers van Gyas een einde 

gekomen aan hun seizoen.  

 

Uittraining 

Terwijl de Uittraining voor de meeste wedstrijdroeiers 

het einde is van een vaak bewogen seizoen is er ook dit 

jaar weer een aantal Gyanen voor wie het seizoen nog 

(lang) niet afgelopen is. Voor hen moet zelfs het 

hoogtepunt van het seizoen nog komen met het 

verroeien van een internationaal eindtoernooi.  

 

Op het moment van schrijven roeide Marloes Oldenburg 

in de skiff op de Universiade in het Zuid-Koreaanse 

Gwangju. Zij heeft hier met het winnen van de bronzen 

medaille erg goed gepresteerd! Naast het winnen van 

brons wist Marloes ook het Gyas record met maar liefst 5 

sec. aan te scherpen.  

 

Marloes Oldenburger ARB 2015 (foto: Gyas FotoCie) 

 

WK onder 23 

Verder zullen Just van der Endt en Vincent de Vegt 

namens Nederland uitkomen op het WK onder 23 in het 

Bulgaarse Plovdiv. Dit toernooi wordt verroeid van  22 

tot en met 26 juli. Door hun goede prestaties in de lichte 

tweezonder dit seizoen waren Just en Vincent al in een 

vroeg stadium zeker van hun deelname aan deze 

eindronde.  

 
Vincent de Vegt  en Just van der Endt (slag) ARB 2015 (foto Gyas FotoCie) 

WK op Lac d’Aiguebelette  

Joris Pijs en Sophie Souwer zullen Nederland 

vertegenwoordigen in respectievelijk de lichte 

mannenvierzonder en de damesacht tijdens het WK dat 

van 30 augustus tot en met 6 september verroeid wordt 

op Lac d’Aiguebelette in Frankrijk. Naast de medailles 

staat er dit jaar natuurlijk ook de kwalificatie voor de 

Olympische Spelen in Rio op het spel.  

Op het afgelopen EK in Poznan is Joris als 5de geëindigd  

en wist Sophie beslag te leggen op het zilver. De 

verwachtingen zijn dan ook hooggespannen en in een 

volgende nieuwsbrief zult u hier zeker meer over lezen.  

 

Rogier Blink 

Grote afwezige op de internationale wateren deze zomer 

is Rogier Blink. Samen met zijn vaste tweezonder partner 

Mitchel Steenman was hij volop in voorbereiding op het 

WK deze zomer in Frankrijk met als doel plaatsing voor 

de Olympische Spelen van 2016, maar een hardnekkige 

rugblessure heeft roet in het eten gegooid. Rogier is 

momenteel druk bezig met zijn herstel, maar zal helaas 

het WK aan zich voorbij moeten laten gaan. Hij heeft zijn 

vizier daarom ook al gericht op volgend seizoen.  

 

 
    Rogier Blink en Mitchel Steenman Hollandia 2014  

   (foto Gyas FotoCie) 
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| Feestje van onze voorzitter: 

  Jan Willem Snippe & 45,5 jaar Gyas  
   Nicolette Branderhorst 
 

Op zondag 26 april jl. vierde onze voorzitter zijn 45,5 jaar 

Gyas lidmaatschap. Onder genot van een hapje en een 

drankje konden genodigden de jubilaris op het 

Bootenhuysch feliciteren. Naast een gezellige borrel 

introduceerde Jan Willem iets nieuws op Gyas, namelijk 

klassieke muziek! 

 

Een blaaskwintet was uitgenodigd om de Sapjeskamer 

eens op een ander manier op te luisteren. Young Brass 
bracht voor een select gezelschap de klassieke werken 

van Ewald, Doyle, Irvin Berlin en Bach ten gehore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast kon het Talentenfonds nog rekenen op mooie 

bedragen die door de genodigden werden geschonken 

ter gelegenheid van de verjaardag van Jan Willem en 

Gyas. 

  

| BOMMEN BOOT-RACE  28 augustus 2015    

Velen zal het zo geslaagde evenement van vorig jaar nog voor ogen staan. De RuG was zo aardig om t.g.v. het 10e lustrum 

van Gyas, en onze oud-leden-dag die eerste editie te laten organiseren. De organisatie was overigens ook in hoge mate 

door Gyas-leden.  De editie van dit jaar zal plaatsvinden op vrijdag 28 augustus. Inderdaad – dat had u reeds gesignaleerd: 

Gronings Ontzet, waarbij Bomm’m Berend werd verslagen. Ook dit jaar worden de ploegen van Münster weer uitgedaagd, 

en zullen tussen het Groninger Museum en de Hunze vele sprintduels worden uitgevochten. Er lijkt weer een spetterend 

roeifestijn te worden neergezet. Hebt u even gelegenheid: komen! Exacte tijdplanning volgt nog, maar u kunt uitgaan van 

het eind van de middag, bijv. 16.00. En wellicht aansluitend het traditionele vuurwerk! 
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| Twee generaties      Jan Willem Snippe 

  Hans en Jorik Offermans 
 

Op het vlot van het Bootenhuysch komen de gesprekken 

al snel los. De vele fraaie herinneringen en roeivrienden 

waar Hans van rept – en niet te vergeten zijn echtgenote, 

Ellen Kersten, maken het volstrekt vanzelfsprekend dat 

ook Jorik enthousiast Gyaan is geworden. 

 

35 Jaar 

Tussen hun aankomst op Gyas zit 35 jaar. In welke 

periode er wel veel in materiële zin veranderde: Hans 

kijkt met een mengeling van verwondering en verbazing 

rond naar de mega-sapjeskamer, (terugdenkend aan de 

intieme, kleine sapjeskamer, incl. muizen en terras, 

annex tribune aan het kommetje), ergoruimte 

(ergometers moesten nog uitgevonden worden), 

botenbezit, enz.  Maar ook wordt snel duidelijk dat er 

niet zo veel veranderde. Als Jorik uitgebreid vertelt wat 

hij momenteel doet bij Gyas – hij maakt deel uit van de 

Club-8 die dit seizoen hoge ogen gooit, coacht 

enthousiast en met succes competitieploegen, en is niet 

minder bevlogen bezoeker van de diverse borrels en 

feesten - dan herkent Hans daar veel, zo niet alles, in. 

 

 

 

‘Hansen–acht’ 

Hans had al wat als jeugd geroeid – bij VADA – maar pas 

in Groningen greep het roeien, en alles erom heen, hem. 

O.a. in die notoire ploeg met Hugo Arends, Hans Roels, 

Jan Jaap van Sluijs en Pieter Goldhoorn, en in het tweede 

jaar in de z.g. ‘Hansen–acht’. Winst op de ZRB in dat 2e 

jaar. Mooi coachen ook: met meiden uit die vrouwen-

ploeg, o.a. Eugenie en Renske, heeft Hans nog steeds 

contact.  Niet alleen wedstrijdroeien trouwens: een 

sterke expeditie was ook die tocht naar Zoutkamp (zie 

lustrumboek). Aan het wonen in de buurt ‘De Hoogte’ 

bewaart Hans ook mooie herinneringen; die nogal 

alternatieve ‘krakers-cultuur’ was toch wel ontzettend 

leuk! 

 

Andere tijden 

Jorik hoort dit allemaal zo eens aan; andere tijden, 

(´kraken’…? Soms geen water in de winter…, weigerende 

oliekachel…), maar heeft toch ook al de nodige Gyas-

ervaringen. Tja, aankomend op Gyas ontmoette hij 

meteen Jan Jaap – ‘the rest is history’ eigenlijk. Overigens 

wel meteen  in een succesvolle compoploeg, de 

‘Klootviolen’. Momenteel coacht ‘hij een vrouwenploeg, 

Overstuur - de naam zal iets met Jorik te maken hebben-, 

en erg goed presterende mannen-compoploegen Optima 

Forma en Rowbama’s. “En mijn mooiste herinneringen 

moeten nog komen!” 

 

 

Het kriebelt best nog 

Er ontspint zich nog een discussie: Jorik schat dat zijn 

huidige club8 nog wel eens harder zou kunnen gaan dan 

de ploeg van Hans indertijd. Een uitdaging ligt op de 

loer…! Dat Gyas nog steeds een club is waar iedereen 

klust en meehelpt, blijkt ook hier weer bij deze twee 

generaties Offermans. Jorik tegenwoordig coachend. 

Hans dezer dagen adviserend voor Gyas bij het 

benaderen van de provincie rond problemen met het 

kanaal. Tot slot verzucht Hans: “Zie ik tegenwoordig 

wedstrijdroeien, dan voel ik nog steeds die spanning! Ja, 

eigenlijk zou ik weer willen gaan roeien; het kriebelt best 

nog…” en daarbij eens met oude bekenden afspreken”. 
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| Professionaliseringsfonds: 

  Gyas to the next level 

   Lars van Dijk 
 

Lustrumcadeau 

Vanuit de behoefte om een volgende stap te maken, is in 

overleg met Gyas in het lustrumjaar 2014 besloten (als 

lustrumcadeau) een professionaliseringsfonds op te 

richten. Het fonds zal projecten ondersteunen die ten 

doel hebben om Gyas de organisatie, het onderkomen of 

de roeisport een kwaliteitsimpuls te geven. Het fonds is 

opgericht met een initiële storting van € 25.000 en zal 

jaarlijks aangevuld worden met € 5.000.  

 

(foto: Gyas FotoCie) 

 

Aanvragen 

Inmiddels zijn weer twee bijdragen gehonoreerd. De 

fiscus van Gyas, Marloes Krijnen, achtte een beoordeling 

van de BTW structuur om, zo nodig, deze te herzien. De 

kosten van de inventarisatie zal een bijdrage van het 

fonds krijgen. Inmiddels is een eerste advies 

ingewonnen, op basis waarvan overleg plaatsvinden bij 

de belastingdienst. Harm van der Wal heeft als 

botenhuiscommissaris een vergoeding van een NEN 

3140 controle aangevraagd om de oorzaak te 

achterhalen van het wisselende spanningsniveau in de 

complexe elektrotechnische installatie (met 35 

aardlekschakelaars, 40 eindgroepen en 2 verdelers). Als 

de oorzaak daarvan verholpen is kan Gyas de volgende 

stap maken in vervangen van de verlichting voor LED 

lampen. In de volgende nieuwsbrief komen we met een 

terugkoppeling. 

 

 

| Nuon Club Competitie 2015: 

  Gyas wint 10.000 euro 
   Gezinsbode 2 juni 2015 

 

Cheque  

Op zaterdag 30 mei werd door sportpresentator Toine 

van Peperstraten namens Nuon een cheque van € 10.000 

overhandigd aan Gyas. Gyas was een van de  9 winnaars 

van de Nuon Club Competitie 2015. De Nuon Club 

Competitie is een landelijke energiewedstrijd voor 

sportclubs, gericht op een lagere energierekening (zodat 

er meer geld overblijft voor de sport). 

 

Stemmen 

Het publiek kon tot en met 18 mei stemmen op zijn 

favoriete sportclub in de Nuon Club Competitie. Dat 

gebeurde massaal: via de website werden tienduizenden 

stemmen uitgebracht. Gyas verzamelde de meeste 

stemmen en is dus 1 van de 9 winnaars.  

 

 

(foto: Rogier Bos via www.gezinsbode.nl) 

 

De hoogte van de geldprijs werd gekoppeld aan de 

hoogte van de laatste energiejaarrekening; met een 

maximum van € 10.000 per club. Nuon stelt dit bedrag 

beschikbaar zodat sportverenigingen kunnen investeren 

in energiebesparing en duurzame energie.  

 

Energiebesparing 

Gyas wil investeren in energiebesparingen en zelf 

energie opwekken door middel van zonnepanelen. Een 

energieadviseur van Nuon gaat helpen om de effectiefste 
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maatregelen in kaart te brengen. Naar verwachting zal de 

energierekening van Gyas volgend jaar 15 tot 20 % lager 

zijn. 

 

“We willen al jaren onze accommodatie duurzamer 

inrichten, maar de financiële middelen lieten dat niet 

toe”, zegt Roeanne Talhout van Gyas. “Het is daarom 

geweldig dat we nu eindelijk die stap kunnen zetten. Ik 

wil iedereen bedanken die op Gyas heeft gestemd en 

Nuon dat het deze verkiezing heeft opgezet. Iedereen kan 

er op rekenen dat het geld goed besteed wordt.” 

 

| Het Beste Idee van Gyas: 
Nicolette Branderhorst 

 

Tijdens het tiende Gyas lustrum in 2014 reikten we dit 

cadeau voor het eerst uit en daar is al menig mooi filmpje 

mee gemaakt. We gaven een camera drone (ergens in 

deze nieuwsbrief lees je meer). 

 

Dit jaar kwamen er uit de vereniging zelf verschillende 

ideeën. Een week voor de Diës 2015 waren er maar liefst 

17 ideeën ingebracht (niet allemaal even haalbaar en/of 

betaalbaar). Het was een lastige beslissing omdat de 

ideeën van Gyas en Oud Gyas nogal uiteenliepen. Wij als 

‘oude rotten’ zouden graag zien dat het Bootenhuysch en 

de directe omgeving er een stuk schoner bij ligt en 

wilden op het laatste moment nog een prullen-

bakkenplan indienen. Maar de inschrijvingstermijn was 

verstreken en dus hebben we een keuze gemaakt uit de 

onderstaande shortlist.  

 

 Een scullbakvlot. 

 Sola-tubes in de bestuurskamer. 

 Vlonders tussen loopplanken van het vlot. 

 Tassenrekken boven de kledingrekken in 

kleedkamers. 

 Een levensgrote roei-foto ter inspiratie in 

sapjeskamer. 

 'A.G.S.R. Gyas' lichtletters boven de bar. 

 

De  tassenrekken boven de kledingrekken: in de 

kleedkamers is uiteindelijk ‘Het Beste Idee van Gyas 

2015’ geworden. In het kader van de wens voor een 

schoner Bootenhuysch kreeg dit idee de meeste 

stemmen. Op het moment van schrijven zijn de 

bouwwerkzaamheden nog in volle gang. Het volledige 

bedrag van €2000 is dit jaar niet besteed dus dat 

betekent dat er volgend jaar iets rek zit in het te besteden 

bedrag.  

 

Wie een goed idee heeft voor het ´Het Beste Idee van Gyas 

2016’ vragen we het voorstel (goed uitgewerkt!), voor 1 

mei 2016, in te dienen via oud@gyas.nl.  

Om in aanmerking te komen voor ‘Het Beste Idee van 

Gyas’ moet een voorstel voldoen aan de volgende criteria. 

Het voorstel; 

 

 wordt gedaan door een Gyas lid of Oud Gyas lid. 

 heeft een blijvende plaats binnen de vereniging. 

 komt ten goede aan de gehele vereniging. 

 is zichtbaar als gift van Oud Gyas. 

 heeft draagvlak binnen zowel Gyas als Oud Gyas. 

 valt niet binnen de reguliere Gyas begroting. 

 

Tijdens de Diës ALV op 12 mei 2016 zal bekend worden 

gemaakt welk voorstel gekozen wordt tot hét beste idee 

van Gyas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Gyas actieve leden bedank-diner 
 

Op 25 juni organiseerde Gyas het actieve leden bedank-

diner voor leden die zich voor de vereniging inzetten in 

één van de vele commissies. Ook de wedstrijdcoaches 

waren uitgenodigd. Oud Gyas was bij het diner 

aanwezig en heeft de actieve leden bedankt voor hun 

inzet op Gyas met een klein flesje cognac. De actieve 

leden waren blij verrast en vonden het erg leuk en lief 

dat we aan hen hadden gedacht. Een goede manier dus 

om de betrokken leden van nu alvast bekend te maken 

met Oud Gyas. 

 
Marlijn en Roeanne in voorbereiding op het  

Oud Gyas bedankje voor actieve Gyas leden 
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| De Drone  
Jan Willem Snippe 

 

Cadeau 

Zoals bekend werd vorig jaar tijdens het lustrum naast 

alle andere cadeaus ook een drone aangeboden. 

Waarmee Gyas alweer voorop liep in roeiland. De fraaie 

beelden die meteen tijdens het lustrum  werden gemaakt 

zullen velen nog op het netvlies staan. Tijd om nu, na een 

jaar, terug te kijken. Hoe zijn de ervaringen; voldoet zo’n 

drone aan de verwachtingen? We steken ons licht op bij 

Siem Looijen, de beheerder, piloot en bestuurder van de 

Gyas-drone. 

 

In de eerste plaats is het warempel gelukt gebruik en 

beheer echt in één hand te houden (voorwaar bij Gyas 

geen geringe prestatie…!). En hij is heel veelvuldig 

gebruikt. Vele video’s, die ook via de site te bekijken zijn, 

getuigen daarvan. Behalve dat ouders, vriendinnetjes, 

etc. zodoende bewonderende blikken op stoere roeiers 

konden slaan, was het dus ook voor coaches mogelijk 

veelvuldig  hun ploegen te inspecteren. Waar indertijd 

enige angst heerste dat dit fraaie instrument vooral ook 

voor feesten, borrels en ander jolijt ge(mis-)bruikt zou 

worden: nee…: zelfs dat is niet gebeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siem Looijen met drone in actie (foto: Gyas FotoCie) 

 

Bijzonder is het om nu te melden dat tijdens de recente 

wedstrijden van de Koninklijke Hollandbeker op de W.A.-

baan de drone is ingezet, waarbij de beelden zelfs  online, 

direct, op het grote scherm vertoond werden! Een mooie 

primeur! En goed werk van Siem, in samenwerking met 

´ons´ Time Team. De drone heeft voorwaar bewezen een 

bijzonder nuttig instrument te zijn. Voor enkele 

voorbeelden een paar oude beelden:  
https://www.gyas.nl/pagina/actueel/video?input_id=6136 

https://www.gyas.nl/pagina/actueel/video?input_id=4258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| OUD – GYAS – dag en ledenvergadering zaterdag 3 oktober 2015    

 

Ja, houd deze datum vrij! 

 

In de middag zal er weer gefietst kunnen worden; de Botendokter Wielerklassieker dus! De voorbereidingen voor het 

uitleggen van een mooi parcours zijn reeds in volle gang. Neem je vriendjes en daarenboven wellicht vriendinnetjes mee.  

En vergeet niet deze zomer de nodige trainingskilometers te maken. Maar natuurlijk: er kan ’s middags geroeid worden.  

Ook daarvoor geldt: neem vrienden en vriendinnen mee! Rond 17.00 is het plan een korte  ALV van Oud Gyas te houden. 

Graag overleggen we met u over het reilen en zeilen van Oud Gyas; tevens vragen we uw goedkeuring voor het toetreden 

van Marlijn Groenewegen en Juliette Schoutte tot het bestuur. 

 

Vervolgens mag u rekening houden met een eenvoudige doch mooie bbq, c.q. maaltijd, waartoe nu reeds Jan-Willem en 

Frans in overleg gegaan zijn om de vertrouwde hoge kwaliteit voor u te waarborgen. Waarna vervolgens voor een borrel 

(of zo) er geen (eind)tijdstip is gepland. Meer informatie over tijdstip en inschrijving volgt op www.oudgyas.nl en op 

https://nl-nl.facebook.com/oud.gyas. 

 

https://www.gyas.nl/pagina/actueel/video?input_id=6136
https://www.gyas.nl/pagina/actueel/video?input_id=4258
http://www.oudgyas.nl/
https://nl-nl.facebook.com/oud.gyas
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| Kalender 2015 
 

Juli 2015 

10 juli 2015 - 12 juli 2015   

World Cup III  (Locatie: Luzern, SUI) 

22 juli 2015 - 27 juli 2015 

World Rowing U23 Championship  

(Locatie: Plovdiv, BUL) 

 

Augustus 2015 

28 augustus 2015 

  

Bommen Bootrace (Locatie: Groningen) 

 

30 augustus 2015 - 6 september 2015 

World Rowing Championships  

(Locatie: Aiguebelette, FRA) 

 

Oktober 2015 

3 oktober 2015 

 

Oud Gyas ledendag; Botendokter Wielerklassieker 

en ALV Oud Gyas (Locatie: Groningen) 

 

November 2015 

1 november 2015 

46e Novembervieren (Locatie: De Amstel) 

29 november 2015 

38e Hel van het Noorden (Locatie: Groningen) 

 

December 2015 

12 december 2015 

Aegon NKIR 2015 (Locatie: Amsterdam) 

| Lustrumboek  

   De Gouden Greep 

 

Er zijn nog enige exemplaren beschikbaar van het 

prachtige lustrumboek De Gouden Greep. Dus: is die van 

u al ten gevolge van intensieve raadpleging enigszins 

beduimeld, of wilt u een extra exemplaar voor familie of 

nageslacht, of ja, was het er nog niet van gekomen… 

Pik er nog één op. Dat kan altijd na even een berichtje op 

het Bootenhuysch, en anders natuurlijk ook op 28 

augustus of 3 oktober aanstaande. 

 

 

| Colofon   

 

Nieuws Oud Gyas juli 2015.  

Nieuwsbrief van de Vereniging Oud Gyas digitaal 

verspreid onder haar 588 leden. 

Redactie: bestuursleden Oud Gyas, oud@gyas.nl 

Vormgeving: Nicolette Branderhorst naar ontwerp 

van Frouke Roukema. 

Eindredactie: Nicolette Branderhorst. 

Foto’s: Pagina 1; Merijn Soeters, overige foto’s; Jan 

Willem Snippe, Nicolette Branderhorst, Gyas FotoCie. 

Met onze excuses voor de watermerken in sommige 
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