| Nieuws!

| Eerste Gyaan definitief naar Rio!

Hij is er weer: Nieuws Oud Gyas! Met veel genoegen
brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
binnen Gyas en Oud Gyas in onze laatste nieuwsbrief van
2015.

Olympische Spelen 2016
Op 10 november is duidelijk geworden dat Joris Pijs als
eerste Gyaan definitief naar de Olympische Spelen in Rio
de Janeiro gaat! Samen met Bjorn van der Ende, Jort van
Gennep en Tim Heijbrock zal Joris in augustus een gooi
gaan doen naar Olympisch eremetaal in de lichte mannen
vier zonder.
Al vanaf 2013 is Joris een vaste waarde in de lichte
mannen vier zonder, ondanks de moordende
concurrentie in dit Olympische nummer. De resultaten
werden steeds beter, met de vijfde plek op het afgelopen
wereldkampioenschap als voorlopig hoogtepunt. Altijd
waren de prestaties er als het moest en daarom heeft
Joris de uitverkiezing meer dan verdiend! Volgend jaar in
Rio moet echter het echte hoogtepunt komen. Joris kan
zich nu, zonder verdere zorgen over selecties en
concurrentie, samen met zijn ploeggenoten gaan
voorbereiden op de Spelen.

Afgelopen maand werd duidelijk dat er in ieder geval één
Gyaan aan de Olympische Spelen in Rio zal deelnemen:
namelijk Joris Pijs! Bij dezen onze hartelijke felicitaties
aan Joris! Meer over Joris en de weg naar Rio van Gyas’
internationale roeiers, vindt u in de kolom hiernaast en
op pagina vijf. De praeses van Gyas brengt u, op de
eerstvolgende pagina, op de hoogte van de stand van
zaken op Gyas. Op pagina doen we kort verslag van de
zeer geslaagde Oud Gyas Ledendag 2015. Olivier Zanen,
het 600e Oud Gyas lid(!), stelt zichzelf aan u voor op
pagina vier. Onze voorzitter interviewde voor deze editie
weer twee Gyas generaties; op pagina zeven kunt u
kennis maken met Eric Swart, Janneke Heikens en hun
dochter Noor.
Gyas is op zoek naar uw expertise en het zou fantastisch
zijn als u wilt bijdragen aan het Talentenfonds van Gyas
(Pagina 8&9). Wij vonden online een leuk artikel over
één van Gyas’ toproeisters; Sophie Souwer en hebben
een verkorte versie in onze nieuwsbrief opgenomen
(pag.10). Het wedstrijdseizoen is alweer in volle gang!
Een verslag van de Tromp Boatrace en Novembervieren
staat op pagina 12. Op pagina 13 sluiten we af met ‘het
Beste Idee van Gyas’ en de agenda! Veel leesplezier!

Joris Pijs in Luzern 2014
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| Stand van zaken Gyas

Oscar Loomans

Er is de afgelopen tijd weer van alles gebeurd op Gyas.
Zoals het omdopen van dit stukje van ‘Voorwoord’ tot
‘Stand van zaken Gyas’. Iets dat ik met alle plezier schrijf
waarbij ik er stiekem van uitga dat jullie er zeker nog in
geïnteresseerd zijn. Even was ik bang dat Gyas na een
spetterende KEI-week en introductie in een winterslaap
of herfstdepressie zou sukkelen. Gelukkig bleek niets
minder waar.
Beleid
Bestuurlijk heeft iedereen zijn plekje gevonden en is er
na het gebruikelijke ren en vliegwerk weer wat tijd voor
verschillende projectjes. Het beleid Ubels loopt op haar
einde en de laatste zaken hiervan worden afgerond. Ook
zit Rio er aan te komen, wat sportief natuurlijk heel
spannend is, maar wat ook betekent dat Gyas richting
een nieuw meerjarenplan gaat. Het opstellen hiervan zal
bestuurlijk maar ook verenigings-breed een onderwerp
zijn waaraan het komend jaar (veel) aandacht wordt
besteed. Hierover in latere edities meer.
Wedstrijden
De eerste competitiewedstrijd van het jaar is inmiddels
verroeid, met wisselend succes werd de Asopos
Najaarswedstrijd door 42 ploegen gestart. Ook is er
nieuws op wedstrijdvlak. Er is witte rook want de
selecties zijn inmiddels rond en bekend. Graag wil ik
daarover alvast één detail met u delen; namelijk de
gemiddelde lengte van de wedstrijddames doet niet veel
onder voor mijn eigen lengte, dat is namelijk 1.80(!). De
eerstejaarsploegen zullen een winter lang hard trainen
om op de Winterwedstrijden goed beslagen ten ijs te
komen. Voor de middengroepen komen er daarvoor nog
een paar wedstrijden aan. Op het moment van schrijven
staan de Novembervieren (verslag pag. 12) en de Hel van
het Noorden voor de deur waarbij er zeker blikkans is.
Nuon Club Competitie
In een vorige Oud Gyas nieuwsbrief verscheen een stuk
over de Nuon Club Competitie. Een prijs van Nuon van
€10.000 te besteden aan het verduurzamen van ons
gebouw. Dit is iets dat op het moment op de rollen staat.
Nils Brouwer heeft dit binnen het bestuur opgepakt. Naar
verwachting zullen de plannen hiervoor nog voor het

einde van het jaar concreet worden in verband met een
subsidieregeling waar we als vereniging gebruik van
kunnen maken.
Noord-Willemskanaal
Een andere actuele ontwikkeling rondom Gyas is de
vervanging van de beschoeiing van het voor ons zo
geliefde Noord-Willemskanaal. De uitvoering van de
werken aan de oostkant zullen op zeer korte termijn van
start gaan. Hier is door de provincie helaas gekozen voor
een stalen damwand. Wat betreft de westzijde is het
project nog in de planningsfase en is er nog de optie om
de keuze in het materiaal voor de beschoeiing te
beïnvloeden. Er wordt hier, via verschillende kanalen,
hard aan gewerkt, helaas tot op heden nog zonder
resultaat.
Oud Gyas dag
Als laatste wil ik graag nog de Oud Gyas dag aanhalen. 3
oktober jl. stond het Bootenhuysch in het teken van Oud
Gyas. De wielertocht heb ik aan me voorbij laten gaan
maar gelukkig waren er genoeg die hier anders over
dachten. Niet alleen de wielertocht was druk bezocht
maar ook de ALV en de barbecue waren in mijn ogen heel
geslaagd. Op deze dag is aangehaald dat de
samenwerking tussen leden van Oud Gyas en Gyas heel
waardevol is en dat er al verschillende succesvolle
projecten zijn, maar ook dat hier nog volop kansen
liggen. Met dat advies in het achterhoofd gaan wij vol
goede moed de komende periode in, om Gyas weer een
stukje verder te brengen.

Gyas-bestuur ‘15-’16; Oscar Loomans, vooraan 2e van links (foto: Jouke Spoelstra)
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| Ledendag Oud Gyas

Juliette Schoute

Zonnige oktoberdag
Zaterdag 3 oktober jl. vond de jaarlijkse Oud Gyas leden
dag en Botendokter Wielerklassieker weer plaats. Op
deze zonnige dag veranderde de sapjeskamer en het
platje van Gyas vanaf een uur of twaalf langzaamaan in
een fietsenstalling alwaar Jong en Oud Gyas zich
verzamelde. Na een korte uitleg van Jorrit Kortink over
de beide, ook dit jaar door hem uitgestippelde routes,
mocht onze (oud)botenbaas Hans Barkema het peloton
van zo'n 60 fietsers wegfluiten.

Competitie
Om toch ook op deze dag een beetje wedstrijdelement in
te bouwen, waren er enkele prijzen te vergeven.
Sterkste vrouw werd Marloes Oldenburg, sterkste man
alsook winnaar van de bordensprint Tim Weerkamp. Het
rode rugnummer ging dit jaar naar Emma van der Harst,
die telkens opnieuw probeerde maar overal net misgreep.

De deelnemers onderweg door de binnenlanden van Groningen

Vergadering en barbecue
Uiteraard was deze prachtige wielerklassieker niet het
enige onderdeel van de dag, ook de jaarlijkse ALV stond
op het programma. De notulen hiervan zijn te vinden op
onze website.

Hans Barkema in de sapjeskamer voorafgaand aan de ‘wedstrijd’

Terwijl deze sportievelingen onderweg waren door de
Groningse binnenlanden naar de gezamenlijke
tussenstop in Zoutkamp, was de 'bezemwagen' hier al
aangekomen om de versgebakken taart voor te proeven.
Na de heerlijke ravitaillering in Zoutkamp vertrokken de
beide groepen voor de tweede helft van de tocht, terug
naar Gyas.

Belangrijke punten van de vergadering waren: de
verwelkoming van het op dat moment 600 e (!) Oud Gyas
lid, de officiële installatie van twee nieuwe Oud Gyas
bestuursleden, het jaarverslag en de financiële
afrekening en begroting. Na dit officiële gedeelte volgde
een gezellige, goedbezochte en heerlijke barbecue als
afsluiting van de dag, waarna een enkeling nog tot laat in
de avond op het Bootenhuysch is blijven hangen.
Onze grote dank gaat nog uit naar Jorrit Kortink voor de
routes en Joost Kuiper en Robbert van der Mijn voor de
prachtige foto's tijdens de fietstocht (te bekijken op de
Gyas website, ook als u niet bent ingelogd).
Al met al een zeer geslaagde dag, die elk jaar door meer
mensen wordt bezocht. We hopen ook jou op de
volgende editie te mogen verwelkomen!

De locatie van de versgebakken taart in Zoutkamp
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| Het 600e Oud Gyas lid

Olivier Zanen

In de zomer van dit jaar mocht Oud Gyas haar 600 e lid
verwelkomen: Olivier Zanen. Onze voorzitter vroeg hem
een stukje te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Olivier samen met zijn dochters

Ithaca, NY, USA; 13 October, 2015
Vandaag niet naar het botenhuis geweest waar ik mijn
12-jarige dochter Emma mogelijk had kunnen
fotograferen in wat ze hier noemen een ‘tubby’.
‘Hier’ is de Cascadilla Boat Club. Emma is net dit jaar
begonnen, haar zus Isabelle is een jaar ouder en roeit nu
haar derde seizoen. Er wordt geroeid op de inlet, een
uitgebaggerde rivier die op het meer uitmondt, en soms
op het meer zelf (circa 5 km breed en ongeveer 80km
lang) maar dat is vaak niet mogelijk want met wat wind
is er teveel golfslag. In Ithaca zijn er twee andere
roeiverenigingen vanwege een universiteit; Cornell
University en een college; Ithaca College en die hebben
elk een eigen botenhuis.
Vanuit Groningen naar de USA
Hoe ik ooit vanuit Groningen in Ithaca, NY terecht ben
gekomen? Tja, ik woon en werk sinds 1984 in de USA. In
1995 kreeg ik een baan aangeboden op Cornell
University en vanaf dat moment woon ik hier.
Sinds de lichte acht van 1973 heb ik zelden geroeid, tot
vorig jaar. Het is merkwaardig om na 41 jaar weer in een
boot te zitten met drie anderen (gestuurde gladde 4).
Wat nog merkwaardiger was dat de eigenaar van de boot
op boeg zat. Die kwam met zijn Fordje, een klein model
SUV, een trailer trekken met 2 gladde vieren en een skiff.
We gebruikten gewoon de steiger van de Cascadilla Boat
Club, geen haan die daar naar kraait. Waar deze haan
achteraf wel over kraait is dat het bepaald niet aan te
raden is om zomaar met drie wildvreemden in een
gladde vier te gaan zitten en vervolgens te proberen een
fatsoenlijke haal te maken. Nummer twee had nog nooit
geroeid, de man op boeg, de bezitter van de boten, kwam
eigenlijk om te sturen maar omdat er verder niemand

was, zijn we ‘stuurloos’ het meer op gegaan. De slag was
een Amerikaan die geroeid had op Oxford University en
die kon er wel wat van.

Kortom, rugpijn, blaren en nooit echt lekker op gang
komen. Voor een vast gezelschap wil ik dat wel
opbrengen maar na een paar keer afbeulen met een stel
vreemden ben ik lid geworden van de Cascadilla Boat
Club en heb die zomer verder in een ‘tubby’ geroeid.
Ik ‘roei’ gedurende de zeer koude en lange winters op
mijn Concept2 maar niet meer op het water: ‘tubby’
roeien gaat vervelen en als oude bok moet je slagen voor
het zgn. ‘Captainsexam’. Pas als je in een skiff om kan
slaan en dan al zwemmende weer de skiff weet in te
klauteren mag je een boot inschrijven. Dat is hier
noodzakelijk want als je het meer opgaat, is er niemand
om je te helpen.
Memories
Tja, herinneringen die ik nog heb van mijn Gyas tijd…
Er is die half afgescheurde Gyas stropdas die ik nog
ergens in een doos bewaar, en dat blik dat we met de
lichte acht van 1973 op de Bosbaan wonnen, zit ook in
diezelfde doos. Ik neem aan dat ik niet de enige ben met
zo’n doos. Want dat is het dus wel, een lidmaatschap van
Gyas: het blijft nog lang van belang, althans voor mij.
Groet, Olivier Zanen.

Head of the River Amstel: 1973 lichte acht. Stuurman: Wim van der Boon;
slag onbekend, Jeff Spronck, Henri Bouman, Olivier Zanen, Albert
Verdenius, Jaap Begeman, Rein Veenboer (ook peetvader van de oudste
dochter van Olivier), Rein Goedkoop
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| De weg naar Rio

Jan-Willem Gabriëls

Internationale roeizomer
Bij het verschijnen van de vorige nieuwsbrief had
Marloes Oldenburg zojuist brons gewonnen in de skiff op
de Universiade in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Voor Just
van der Endt, Vincent de Vegt, Joris Pijs en Sophie
Souwer moest hun internationale eindtoernooi toen
echter nog beginnen. Inmiddels is de internationale
roeizomer afgesloten en is het tijd voor een terugblik.

SB WK
Just en Vincent lieten in Plovdiv zien tot de beste zes
lichte tweezonders onder de 23 jaar te behoren. Met een
derde plek in de halve finale, 3 sec. voor de nummer vier
wisten zij zich relatief gemakkelijk te plaatsen voor de
finale. Daar bleek de tegenstand nog een maatje te groot.
Na een race waarbij Just en Vincent de eerste 1000m. nog
goed bij konden blijven, moesten zij in de twee 1000m.
het veld laten gaan en werden zesde op 10 sec. van de
winnaar.
WK in Aiguebelette
Voor Sophie Souwer verliep de WK in Aiguebelette in
eerste instantie zeer voorspoedig. De voorwedstrijd
werd achter de ongenaakbare Amerikaanse dames met
een tweede plek afgesloten in de overall tweede snelste
tijd. Met deze goede prestatie in het achterhoofd konden
de dames zich vol vertrouwen opmaken voor de finale
om hierin te gaan voor een medaille en bovenal plaatsing
voor de Olympische Spelen volgend jaar in Rio.
De finale liep echter zeer teleurstellend voor de
Damesacht. In de eerste 1000m. kon de acht nog aardig
bijblijven, maar in de tweede 1000m. werd teveel
snelheid verloren. Gevolg was een zesde en laatste plaats
op ruim 7 sec. van de Amerikaanse dames. Niet alleen het
mislopen van een medaille was een hard gelag, maar
vooral het mislopen van plaatsing voor de Olympische
Spelen kwam hard aan bij de dames.
De enige mogelijkheid voor kwalificatie is nu nog het
kwalificatie toernooi eind mei in Luzern. Een niet ideale
route die overigens eerder met goed gevolg door de
Damesacht is afgelegd!

Just van der Endt & Vincent de Vegt (boeg) op SB WK in Plovdiv

Damesacht in actie in Luzern 2015
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Lichte mannen
Voor Joris liep het WK zoals vooraf wellicht gehoopt. In
de halve finale wisten de lichte mannen zich met de
snelste laatste 500m. van het veld naar een 2de plek te
roeien achter de Denen en stelden zij hiermee reeds
plaatsing voor de Olympische Spelen veilig.
De finale kon in dat opzicht zonder deze last op de
schouders gevaren worden. Ook nu beschikten de
mannen over een snelle laatste 500m., maar omdat er
eerder in de race al te veel terrein verloren was, bracht
dit hen helaas niet verder dan de 5 de plaats op 5,5 sec.
van winnaar Zwitserland.
Met de kwalificatie voor de Olympische Spelen op zak
kan Joris zich met zijn ploeg gaan opmaken voor het
Olympisch jaar om er alles aan te doen om het gat met de
concurrentie te dichten.

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld, is Rogier
Blink niet in actie gekomen op het WK vanwege een
zware rugblessure.
Inmiddels is Rogier alweer enige tijd aan het trainen en
zal hij er alles aan doen om terug te keren in de A-equipe
en een plaats te bemachtigen in een van de geplaatste
zware mannenboten (2-, 4- of 8+).

Joris op boeg LSA4- tijdens KHB/NK 2015

| VRIENDEN VAN DE HOLLAND 8
De zware mannen van het Aegon Nederlands Roei Team, unieke topsporters, de top van de Nederlandse sporters,
hebben die ene gloeiende ambitie, de ultieme droom: medaille in Rio de Janeiro in 2016. Alles moet daarvoor wijken.
Geen compromissen! Alleen het beste programma en de beste omstandigheden. De VRIENDEN VAN DE HOLLAND 8
willen daaraan bijdragen. De stichting is in de eerste plaats een initiatief van roeiers en coaches. Besteding van
financiële middelen vindt alleen plaats in overleg met hen, waarbij een grote rol is weggelegd voor de hoofdcoach,
Mark Emke. De stichting is opgericht op 16 juli 2010 onder Kamer van Koophandel nummer 50419587. We
verwelkomen je graag als lid! Neem contact met ons op via Jan Willem Snippe (voorzitter) 06-2275 5755 en/of Rutger
Mollee (secretaris) rutger@molleecommunicatie.nl.
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| Twee GYAS – generaties

Jan Willem Snippe

Familie Swart-Heikens
Dat Gyas opnieuw onuitwisbare herinneringen en
daarmee ook inspirerende herinneringen oplevert blijkt
alweer als we Eric Swart, Janneke Heikens en hun
dochter Noor Swart op het Gyas-vlot spreken.

Noor aan het roer van de 2+ met moeder Janneke en vader Eric

Herinneringen
Letterlijk onuitwisbaar: in het plakboek van Janneke
bevinden zich nog stukken hout van de gladde 4 die zij
ooit aanvoer, met zinken tot gevolg. Maar naast dat
wapenfeit bewaart Janneke, die in ’80 lid werd, toch de
meeste en beste herinneringen aan de fijne sfeer. En
roeien, ja dat ook wel: regio-roeien met bijvoorbeeld de
Neptunus-wedstrijden. Tegenwoordig is Janneke
internist in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. Een druk
leven, en toch kriebelt dat roeien nog wel weer eens.

plaats mijn leuke ploeg ‘Tequila’, trainen is leuk(!), zelfs
ergo, maar misschien vooral ook de borrels en feesten!”
Sfeer
Voor alle drie vormt toch wel de sfeer één van de
belangrijkste pluspunten van Gyas. Een welkom gevoel,
zonder pretenties. Eric: “…en veel verschillende soorten
mensen, met in die tijd zeker ook iets van geitenwollen
sokken. Gezellig en ook wel wat rommelig”. Nee, zoveel
lijkt er niet veranderd. Hoewel dat huidige botenhuis
onvergelijkbaar is met dat oude houten aan het
Kommetje. De beruchte brand staat hen nog levendig
voor ogen. T.b.v. de nieuwbouw herinnert Eric zich nog
het ‘acquisitie-fonds’ waarvoor f 30.000
van het
Bleuminkfonds werd losgepeuterd.
GBBC
Eric zit samen met genoemde Hanno nog steeds in de
‘GBBC’ (Gyas Bier en Borrel Club), een genootschap
vanuit de jaren ‘80, waarin verder o.a. Evelien de Joode,
Robert Duzijn, David Suverkropp en Roelie Schaap. En
nog steeds ontmoeten de leden van dit GBBC elkaar eens
per jaar rond de Kerst. Onuitroeibaar!

Janneke: “En ja, je houdt er nog eens wat aan over; een
man bijvoorbeeld”. Eric Swart, Gyas ’80 –’86. De grootste
activiteit van Eric, na ook enkele jaren regio-roeien,
betrof het coachen. …”met heel veel plezier jaren lang
gedaan”. Voornamelijk samen met Hanno Weitering. “Het
mooie was dat iedereen gewoon zijn eigen draai kon
vinden; ik heb met plezier best erg veel tijd doorgebracht
op en rond het botenhuis”. Eric is momenteel huisarts in
Annen.
Onvermijdelijk
Logisch dus dat Noor Swart, eenmaal in Groningen de
verstandige, maar ook haast onvermijdelijke beslissing
nam om ook Gyaan te worden. Lentelid in ’15, en ze voelt
zich heerlijk op haar plek. “Heel open mensen, plezierig
en gewoon leuk, ook als ik het vergelijk met mijn vorige
sport, hockey”. ”Mooie herinneringen?” “In de eerste

De familie Swart-Heikens op het bakvlot
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| Expertise gevraagd

Ben Oegema

Als Gyas bestuurders lopen we momenteel tegen een
aantal zaken aan waarbij we de kennis van experts
kunnen gebruiken. Daarvoor willen we graag het Oud
Gyas netwerk inschakelen. Als fiscus zou ik dan ook in
contact komen met Oud Gyas leden die kunnen helpen
met het volgende:
Digitale boekhouding
Er wordt momenteel op Gyas met de boekhouding nog
veel papierwerk gebruikt. Ik zou daarom in het kader
van professionalisering graag de boekhouding willen
digitaliseren, om zo efficiënter te kunnen werken en de
financiële administratie beter op te slaan. Graag zou ik
met iemand met ervaring en/of kennis over een digitale
boekhouding willen kijken naar de optie dit te
digitaliseren.
Naast deze concrete vraag hebben we nog een ander
verzoek. We zoeken namelijk kandidaten die plaats
willen nemen in het bestuur van de Stichting ter
Beschikkingstelling Sportvoorzieningen Groningen.
Stichting ter Beschikkingstelling Sportvoorzieningen
Deze stichting is opgericht voor de laatste verbouwing
van het botenhuis in 2008. De stichting heeft met een
lening van Gyas de kleedkamers, het ergometerhok en
het krachthonk laten verbouwen. Jaarlijks stelt de
stichting deze ruimtes ter beschikking aan Gyas tegen
een bepaalde vergoeding.

BTW voordeel
Aangezien de stichting onder een ander fiscaal regime
valt kan men de, met de verbouwing in rekening
gebrachte btw, terugvragen. De stichting hoeft echter
maar 6% btw af te dragen aan wat men in rekening
brengt aan derden (Gyas o.a.) . Dit levert voor Gyas een
fiscaal voordeel op.
We zijn momenteel bezig om deze btw constructie uit te
breiden, door onder andere de vloot onder te brengen in
de stichting. Echter moet het stichtingsbestuur volgens
haar statuten officieel uit meer personen bestaan dan er
momenteel zitting nemen. Om de btw structuur uit te
kunnen breiden dient de stichting dus eerst meer
bestuursleden te hebben.
Mocht je interesse hebben om in het stichtingsbestuur
plaats te nemen of wil je je expertise op het gebied van
digitale boekhouding met ons delen, dan hoor ik dat
graag!
Ben Oegema
fiscus@gyas.nl

Zet de datum alvast
in de agenda!

Zaterdag 19 maart 2016

Jaarlijkse Oud Gyas Head Borrel bij Café Hesp aan de Amstel
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| Talentenfonds 2014-2015

Albert Koller

Al jaren levert Gyas talenten af bij de top van de
roeiwereld. Voordat de stap naar de absolute top
gemaakt kan worden is het belangrijk om internationale
ervaring op te doen en jezelf te laten zien bij de roeibond
met snelle tijden. Toernooien als het WK onder 23 jaar
(SB WK) en het Studenten WK zijn mooie toernooien om
op uit te komen en jezelf als veelbelovende roeier te laten
zien aan de bond.
Vanuit Gyas worden deze talenten ondersteund door het
Gyas Talentenfonds. Een fonds dat wordt gefinancierd
door sponsoren, donateurs en inkomsten van o.a. de
Talentenfondsloterij.
WK onder 23 jaar
Afgelopen jaar verdienden Just van der Endt en Vincent
de Vegt in de lichte mannen onder 23 2- een uitzending
naar het onder 23 WK in Plovdiv. Dankzij de steun van
het Talentenfonds konden zij zich perfect voorbereiden
voor dit toernooi en hoefden zij zich niet teveel bezig te
houden met randzaken met uiteindelijk een mooie 6e
plek als resultaat.

Marloes Oldenburger (r) in Gwangju, Zuid-Korea

Ook het aankomende jaar hopen we uiteraard weer
mooie prestaties van Gyas-talenten te zien die mede door
ondersteuning van het Talentenfonds hun volledige
potentieel kunnen benutten!
Bijdragen?
Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van deze Gyastalenten? U kunt het Talentenfonds steunen met een
vrijwillige bijdrage op IBAN NL51RABO0190598220.
Elke euro is uiteraard heel mooi meegenomen om de
talenten te ondersteunen tijdens bijvoorbeeld
buitenlandse trainingskampen of verblijven tijdens
internationale wedstrijden.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Mail dan naar
wedstrijd@gyas.nl.

Just van der Endt en Vincent de Vegt in Plovdiv (foto: KNRB facebook)

Universiade
Ook Marloes Oldenburg kon mede door een bijdrage van
het Talentenfonds de lange trip naar Zuid-Korea maken
om deel te nemen aan de Universiade. Dit met succes,
gezien haar bronzen medaille in een tijd goed voor heen
nieuws Gyas-record (7:30.14).

Albert Koller (wedstrijdcommissaris A.G.S.R. Gyas)
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| GYAS-toproeister Sophie Souwer
Jan Willem Snippe
Onlangs zagen we een vrij uitgebreid en leuk artikel over
Gyas toproeister Sophie Souwer op www.roeien.nl. We
namen enkele fragmenten en een foto over voor deze
nieuwsbrief. Voor het hele artikel verwijzen we graag
door naar de genoemde website.
Leven na de boot, immers een topsport-carrière is
eindig… Wat gebeurt er als atleten de riemen eenmaal
aan de wilgen hebben gehangen? Roeien.nl brengt de
maatschappelijke ambities van een aantal atleten uit het
Aegon Nationaal RoeiTeam in kaart, in een serie artikelen
getiteld ‘Leven na de boot’.
Verloskundige
Sophie wordt geportretteerd als verloskundige, met
recent een gecompliceerde bevalling achter de rug. Sinds
november 2014 is Sophie werkzaam als waarnemend
verloskundige voor een zestal praktijken in Amsterdam.
Doorgaans werkt ze één dag in de week. “Het is geen vanacht-tot-zes-baan,” verduidelijkt ze. Maar het valt tot nu
toe prima te combineren met haar topsportactiviteiten
op de Bosbaan.
Ze wil dit werk met regelmaat blijven uitoefenen om haar
bevoegdheid als verloskundige te behouden. Meestal is
het werk overdag, maar soms natuurlijk ook ’s nachts;
plannen in relatie met de trainingen is dan niet
eenvoudig. “Mijn werk doet me veel goeds. Even met iets
anders bezig zijn geeft een hoop energie. Ik blijf er fris en
scherp door”, aldus Sophie.

WK Aiguebelette (foto: Merijn Soeters)

(Foto: www.roeien.nl)

Onregelmatige tijden
Het beroep van verloskundige in fulltime vorm vergt veel
van je, en is vaak onregelmatig. Voor Sophie is daarom de
huidige beperkte omvang een uitkomst; ze is zelfstandig
waarnemer (ZZP ’er), en kan haar werkuren zelf bepalen.
Onlangs was ze nog betrokken bij een complexe
bevalling, die verkeerd had kunnen aflopen.
Hoezeer ze dit werk ook mooi én belangrijk vindt, ze is
duidelijk over dit Olympische jaar: “Roeien, roeien en nog
eens roeien. Natuurlijk zal ik mijn afleiding en
ontspanning zoeken in mijn werk als verloskundige”
bijvoorbeeld door cursussen en bijscholing, maar nu
draait alle logistiek om het roeien.”
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| OPROEP

Controleren adresgegevens

OPROEP |

Graag willen we één keer per jaar onze nieuwsbrief op papier blijven uitgeven en bij alle 600 leden
thuisbezorgen. De volgende uitgave staat gepland rond de Gyas Diës (mei 2016). Helaas is ons
adressenbestand niet helemaal actueel. Om te zorgen dat we geen geld en papier verspillen aan het versturen
naar onjuiste adressen vragen we jullie hulp! Door in te loggen op www.gyas.nl heb je toegang tot je
(adres)gegevens en kun je ze dus controleren en aanpassen.
Heb je geen inloggegevens (meer) voor de site? Mail dan naar oud@gyas.nl o.v.v. wijzigen adresgegevens,
dan ontvang je z.s.m. nieuwe gegevens. Deze inloggegevens zijn in ieder geval handig bij inschrijving voor
bepaalde evenementen (bijvoorbeeld de Botendokter Wielerklassieker) maar ook om toegang te hebben tot
de ledengegevens en het bekijken van foto’s op de Gyas website.

Check je adresgegevens door in te loggen op www.gyas.nl.
Geen inloggegevens?
Mail naar oud@gyas.nl o.v.v. wijzigen adresgegevens
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| De trein raast voort!

Jan-Willem Gabriëls

Elders in deze nieuwsbrief worden de prestaties op de
internationale wateren van onze verenigingsgenoten van
afgelopen seizoen belicht, maar het nieuwe seizoen is
inmiddels al in volle gang. Niet alleen zijn de selecties
voor de eerste- en ouderejaarsploegen inmiddels
afgerond, de eerste twee wedstrijden zijn alweer
gevaren.
Tromp Boat Race
Op 17 oktober 2015 vond de Tromp Boat race plaats in
Hilversum. Er deden niet minder dan 28 Gyanen mee aan
deze achtervolgingsrace over iets meer dan 5 km bij
Cornelis Tromp in Hilversum. Met een nieuw
deelnemersrecord van meer dan 600 ploegen begint deze
wedstrijd zo langzamerhand uit haar voegen te barsten
en zal het voor de organisatie noodzakelijk zijn om na te
denken hoe volgend jaar met dit enorme aantal
inschrijvingen omgegaan moet worden om lange
wachttijden, zoals bij deze editie, te voorkomen.
Het mocht de pret voor Gyas echter niet drukken, want
met vier blikken kon er tevreden naar Groningen worden
teruggekeerd. Sophie Souwer sleepte met haar partner
van Skoll niet alleen het eerste blik van de dag binnen,
maar deed dit ook in een nieuw baanrecord. Baukje
Zaaijer wist in een prima tijd de DSB skiff te winnen, iets
wat Just van der Endt in de LSB skiff deed. Het vierde en
laatste blik werd gewonnen door de middengroep zwaar
die uitkwamen in het SB4+ veld. Zijn roeiden niet alleen
in hun eigen veld de snelste tijd, maar roeiden eveneens
de snelste dagtijd in de 4+. Met vier blikken en mooie
tijden dus een mooie dag voor Gyas op het Hilversums
kanaal!

Tromp Boat Race: Baukje Zaaijer

Novembervieren
Op zondag 1 november was de Amstel het strijdtoneel
voor de volgende achtervolgingswedstrijd van het
(voor)seizoen. Met de nodige bochten in het parcours
van ’t Kalfje naar De Hoop staan de Novembervieren
eigenlijk altijd garant voor spektakel.
Namens Gyas namen 5 ploegen deel. OJL verscheen in de
LSA4x aan de start. Zij domineerden de andere twee
ploegen in dit veld en wonnen met overmacht. De OJD
startte direct na de lichte mannen en lieten een knap
staaltje roeien zien. De dames wisten boten met
gelouterde namen achter zich te houden en moesten
uiteindelijk alleen de KNRB combi voor laten gaan. De
overige Gyas ploegen die aan de start verschenen (MGD
in de O4+ en MGZ in de N4+ en O4+) eindigden beide in
de middenmoot.

Novembervieren OJL4+

Tromp Boat Race: Just van der Endt

Voor de middengroepen en ouderejaars is nu de periode
van hard trainen aangebroken richting Hel v/h Noorden
die op 29 november verroeid wordt. De meeste nationale
toppers zullen hier aanwezig zijn. Voor de Gyas toppers
en talenten is dit een mooi moment om te laten zien dat
er in het Noorden op grote schaal hard geroeid wordt!
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| Het Beste Idee van Gyas

Jan Willem Snippe

Zoals u eerder vernam: In 2015 zijn we, op initiatief van
Jan-Willem Gabriëls van start gegaan met ‘Het Beste Idee
van Gyas’. Het is de bedoeling dat Oud Gyas jaarlijks een
vriendelijk bedrag beschikbaar stelt voor dat idee wat
binnen Gyas naar voren komt, en dit keer als ‘beste’ uit
de bus komt.
Creatieve ideeën
In het afgelopen voorjaar vond het eerste festijn in deze
trant plaats. Zoals verwacht mocht worden – immers wij
allen kennen deze club – kwamen er vele ideeën naar
voren; de één nog creatiever dan de andere, en niet ieder
idee direct uitvoerbaar. Van een scull-bakvlot tot grote
kleurenfoto in sapjeskamer ter inspiratie, of een Sola
tube in de bestuurskamer, een extra vaatwasser of
vlonders tussen de loopvlonders naar het vlot t.b.v.
zitbanken om in de zon te kunnen zitten. Uiteindelijk viel
de keus op tassenrekken boven de kledingrekken in de
kleedkamers.

| Gyas in actie
November 2015
29 november 2015
Hel van het Noorden (Locatie: Groningen)
December 2015
12 december 2015
Aegon NKIR 2015 (Locatie: Amsterdam)
Februari 2016
13 en 14 februari 2016
Gyas Hunze Race (Locatie: Groningen)
Maart 2016
19 en 20 maart 2016
Head of the River (Locatie: Amsterdam, de Amstel)
19 maart 2016
Oud Gyas Head Borrel (Locatie: Amsterdam, Café Hesp)

| Colofon
Nieuws Oud Gyas november 2015.
Nieuwsbrief van de Vereniging Oud Gyas digitaal
verspreid onder haar 600 leden.
Redactie: bestuursleden Oud Gyas; oud@gyas.nl
Eindredactie: Nicolette Branderhorst.
Vormgeving: Nicolette Branderhorst naar ontwerp
van Frouke Roukema.

De nieuwe tassenrekken in de herenkleedkamer

Uitvoering van dit idee ligt bij Gyas’ eigen Huismeesters.
Een impressie van het resultaat in de herenkleedkamer
ziet u hierboven. Ze bevallen prima, zeker ook aangezien
de kleedkamers tegenwoordig zeer druk bevolkt worden,
ja vaak overvol zijn.

Foto verantwoording:
Pagina 1; Openingsfoto: Merijn Soeters, Gyas FotoCie,
Pagina 2; Jouke Spoelstra, Pagina 3; Juliette Schoute en
Gyas FotoCie, Pagina 4; Olivier Zanen, Pagina 5, Merijn
Soeters en Gyas FotoCie, Pagina 6; Gyas FotoCie,
Pagina 7; Jan Willem Snippe, Pagina 9; KNRB Facebook,
Marloes Oldenburger, Gyas FotoCie, Pagina 10;
www.roeien.nl en Merijn Soeters, Pagina 12: Gyas
FotoCie, Pagina 13: Jan Willem Snippe.
Met onze excuses voor de watermerken in sommige
foto’s. Helaas hadden we niet op tijd alle originele
bestanden in ons bezit.
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