| Van de voorzitter
Jan Willem Snippe
Voorzitter Oud Gyas
Deze mooie nieuwsbrief spreekt natuurlijk voor zichzelf;
dit voorwoord dient daarom slechts één doel. Echter niet
nadat ik even heb gememoreerd dat Gyas ook weer actief
was op de grote roeitoernooien, zoals u verderop ook
kunt lezen.

Jan Willem Snippe en Anne van Schip in Rio (fotograaf onbekend)

En dat natuurlijk het nieuwe verenigingsjaar op de
bekende, beroemde Gyas-manier is aangevangen: de club
mag zich nog steeds verheugen in massale belangstelling
van nieuwe leden - logisch, zult u zeggen.
En dat ik vermeld dat we binnenkort weer Gyassers en

Gyanen die op internationale (FISA-)wedstrijden
uitkwamen onze waardering daarover kunnen doen
blijken. Ook namens u natuurlijk. Mocht u het leuk
vinden: kom vooral hier bij ten Bootenhuysche! (het
gerucht gaat dat dit op 12 oktober zal plaatsvinden).
En ja: het was mooi in Rio!
Maar inderdaad: het doel van dit voorwoord - ook nog na
u veel leesplezier gewenst te hebben – is eigenlijk
slechts: kom op 1 oktober naar het Bootenhuysch!
Vooral ook omdat het immer vreugdevol is elkaar weer
eens te zien, c.q. te spreken. Nadere aankondiging vindt u
verderop in deze nieuwsbrief. Mocht dit u onverhoopt
niet lukken: kom dan op een ander moment weer eens
langs…

| In deze nieuwsbrief
| Kennismaken met de nieuwe Praeses
| Gyas in Rio en op het WK< 23
| Interview met René Paas
| Profcoaches op Gyas
| Gyas en het Noord-Willems kanaal
| Sportieve prestaties van Oud Gyassers
| Nieuwe leider Gyas Blikkenklassement
| Eerstejaarsklassement
| Twee generaties Gyas
| en meer!
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| Kennismaken

Paul Janssen
Praeses h.t. der A.G.S.R. Gyas
Aangenaam kennis te maken.
Mijn naam is Paul Janssen en sinds juli mag ik mijn
mailtjes afsluiten als ‘Praeses der A.G.S.R. Gyas’.
Nu steeds meer Gyanen met mooie vakantieverhalen
terugkomen op het Bootenhuysch ontwaakt Gyas uit haar
zomerrust. Met die leden is ook het besef gearriveerd dat
mijn bestuur en ik nu echt aan het roer staan van de
mooiste vereniging van Nederland.

In de Sapjeskamer hebben we van pallets en banken een
tribune gebouwd. Het scherm is een groot laken,
gespannen op een houten frame, waar we met een
beamer alle races op projecteren. Om de zoveel tijd roept
er iemand door het Bootenhuysch ‘Nog een paar
minuten, ze mogen weer!’ gevolgd door rennende voeten
en enthousiaste kreten. Met z’n allen kijken we dan hoe
onze toppers de nationale eer verdedigen in Brazilië.
KEI-week
Behalve met Tv-kijken zijn we op Gyas ook druk met de
KEI-week; de introductieweek van de Rijksuniversiteit
Groningen en Hanze Hogeschool. De Cie400 werkt zich
als vanouds een slag in de rondte en wij ondersteunen als
bestuur waar mogelijk.
Ik wist altijd al dat Gyanen een trots volkje zijn, maar de
toewijding waarmee de KEI- week wordt voorbereid
blijft indrukwekkend. Het kan de aankomende
eerstejaars simpelweg niet ontgaan dat er aan het
Hoornsediep pakweg 1200 studenten zijn ingestapt voor
een wereldtijd.

A.G.S.R. Gyas Bestuur Janssen ‘16/’17 (foto Damion Eigenberg)
v.l.n.r.: Bob, Tjitske, Tess, Paul, Janneke, Sascha, Ernst en Job

Bestuur h.t. der A.G.S.R. Gyas
Samen met Janneke Meijer (abactis), Tess Roelofs
(fiscus), Ernst Rodenburg (wedstrijdcommissaris), Bob
de Jong (algemeen adjunct), Tjitske Bakker (competitiecommissaris), Sascha Koning (materiaalcommissaris) en
Job Lanting (Bootenhuyschcommissaris) doe ik mijn best
om Gyas naar een nog hoger niveau te tillen.
Olympische Spelen
Iets vertellen over Gyas is deze week wel heel erg
makkelijk. Op het moment dat ik dit schrijf zijn de
Olympische Spelen nog volop aan de gang. Sophie
Souwer (W8+) heeft zich net geplaatst voor de A-finale
en over twintig minuten roeit ook Joris Pijs (LM4-) op de
Olympische Spelen. Snel doortikken dus, want dat wil ik
niet missen!

Van harte welkom
Met veel plezier zou ik nog uren doorratelen, maar indien
u daar behoefte aan heeft nodig ik u van harte uit op het
Bootenhuysch. Het is nu namelijk tijd om dit stuk te
mailen, mijn scherm te vergrendelen en de Sapjeskamer
in te lopen. Ik roep ‘Nog een paar minuten, ze mogen
weer!’ en neem plaats op de tribune.
Allez Gyas, we gaan voor goud!

De Olympische roeibaan in Rio (foto Jan Willem Snippe)
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| Olympische Spelen Rio de Janeiro
Jan-Willem Gabriëls
Bestuurslid Oud Gyas

De XXXIe Olympiade in Rio de Janeiro lijkt inmiddels al
weer een eeuwigheid geleden. Op het Rodrigo de Freitasmeer streden de beste roeiers van de wereld tegen elkaar
om de Olympische medailles. De omstandigheden waren
op zijn zachtst gezegd niet ideaal. Het roeitoernooi is
menig keer geteisterd door hevige wind, waardoor het
roeien onmogelijk werd en de wedstrijden een aantal
keer uitgesteld moesten worden.
De FISA heeft gelukkig het hele roeitoernooi binnen de
daarvoor gesteld tijd weten af te werken en de finales
zijn veelal onder eerlijke en goed roeibare
omstandigheden verroeid.
Goud, zilver en brons
Nederland heeft op het Rodrigo de Freitas-meer mooie
dingen laten zien. Met goud, zilver en brons neemt
Nederland de 4e plaats in op de medaillespiegel bij het
roeien, wat een mooie prestatie genoemd mag worden.
Wederom werd er na de Spelen in Beijing goud behaald
in de lichte dames dubbeltwee, werd er voor het eerst
een medaille gewonnen door een Nederlandse
damesdubbelvier (zilver) en wist de Holland Acht 12 jaar
na de zilveren medaille tijdens de Spelen van Athene het
brons te winnen.

De Nederlandse lichte mannenvierzonder met Joris op boeg. (foto FISA)

Lichte mannenvierzonder
Namens Gyas mengden Joris Pijs en Sophie Souwer zich
in het Olympisch roeigeweld. De lichte mannenvierzonder van Joris kende een moeizaam seizoen,
blessures en (daardoor) wisselende bemanningen, maar
leek richting de Spelen de weg omhoog te zijn ingeslagen.
Tijdens het toernooi kwam dit er echter geen moment uit
en wisten de mannen helaas niet te overtuigen.

Via de herkansing bereikten zij de halve finale, maar
hierin is een plek bij de eerste 3, en dus A-finale, nooit
binnen bereik geweest. Met een 5e plaats in de halve
finale waren de mannen veroordeeld tot het varen van de
B-finale, waarin eveneens een 5e plaats werd behaald.
Daarmee eindigde Joris op een 11e plaats overall.
Zwitserland won het goud.
Dames Acht
De Dames Acht van Sophie wist zich in de heat niet direct
voor de finale te plaatsen en was ook veroordeeld tot het
varen van de herkansing. Hier wisten zij zich te plaatsen
voor de finale. In een Olympische finale kunnen rare
dingen gebeuren en stiekem werd er een beetje rekening
gehouden met een stunt van de Dames Acht.

De Nederlandse damesacht met. Sophie op 2 (foto Merijn Soeters)

Het Nederlandse octet schoot uit de startblokken en
kwam zowel op de 500 als op de 1000 meter als tweede
door achter de eveneens snel gestarte Canadese Acht en
voor de huizenhoge favorieten uit de USA. In de tweede
1000 meter stelde de USA echter orde op zaken en won
de race uiteindelijk met een ruime voorsprong voor de
Britse dames en meervoudig Olympisch kampioen
Roemenië.
De Nederlandse dames hebben gestreden voor wat ze
waard waren, maar moesten hun sterke eerste 1000
meter helaas bekopen in het tweede deel van de race.
Na een bewonderingswaardige race was de 6e en laatste
plaats in de Olympische finale helaas het hoogst
haalbare.
Helaas geen medailles voor Gyas deze Olympiade, maar
met een vertegenwoordiging in twee boten heeft Gyas
wederom laten zien mee te tellen in roeiend Nederland.
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Toeval bestaat niet!
Op de Dies –ALV van 2014 zetten Rogier Blink en Hans-Douwe Leerink samen een crowdfundingsactie op voor de
aanschaf van een Empacher twee met uit 2008, dan nog eigendom van de familie Steenman. Op alle mogelijke manieren
wordt geld bij elkaar gesprokkeld om de aanschaf voor elkaar te krijgen buiten het Gyas botenplan om. De actie slaagt en
de boot komt er. Op 27 augustus 2014 overlijdt Hans-Douwe. De twee met wordt in september 2014 door Hans dochter
gedoopt tot Twee de Hans. Precies twee jaar na het overlijden van Hans, op 27 augustus 2016 ligt de betreffende, naar
Hans-Douwe vernoemde twee met, de Twee de Hans, aan de start van de WK-finale op de Willem Alexander baan in
Rotterdam. Na een fabelachtige eindsprint winnen de Canadezen, aan wie Gyas de boot verhuurd heeft het zilver achter
de Britten die het goud pakken en nipt voor de Italianen. Saillant detail is dat de Canadezen onder andere winnen van
Roel Braas en Mitchel Steenman (stuur Peter Wiersum) die 4e worden. Mitchel Steenman wordt zodoende door zijn
eigen oude boot van een medaille gehouden.
Toeval bestaat niet!

| WK onder 23 in Rotterdam
Jan-Willem Gabriëls
Bestuurslid Oud Gyas
Van 20 tot en met 28 augustus was de Willem Alexander
baan in Rotterdam het toneel van een bijzonder WK.
Voor het eerst in de geschiedenis vonden zowel het
Junioren WK, de WK<23 en de WK voor niet Olympische
nummers tegelijk plaats.
Gyas op het WK<23
Namens Gyas namen Ymkje Clevering en Eline Feitsma
deel aan de WK<23 in de dames vierzonder en Vincent de
Vegt in de lichte mannen vierzonder. Just van der Endt in
de lichte mannen dubbelvier nam deel aan het WK voor
niet Olympische nummers.
Lichte mannen
Vincent wist met zijn ploeggenoten helaas niet te
overtuigen. Na een moeizame start in de heat waren zij
veroordeeld tot de herkansing. Ook hierin wisten zij geen
ronde verder te komen en waren zij veroordeeld tot het
varen van de C-finale. Hierin werd uiteindelijk Oekraïne
verslagen en werd Vincent 13e met zijn ploeg.
Evenals Vincent wist Just zich helaas niet te kwalificeren
voor de A-finale en moest hij genoegen nemen met een
plek in de B-finale. Hierin lieten de mannen zien dat zij
in de A-finale thuis hoorden, door de wedstrijd van start
tot finish te leiden. Een 7e plek overall voor Vincent dus.
De grote verrassing kwam op naam van Ymkje en Eline.

Zij wisten zich na een gedurfd gevaren voorwedstrijd als
2e achter Roemenië direct te plaatsen voor de A-finale.
In de finale vlogen de dames uit de start blokken en
noteerden de snelste tijd op 500 meter. De USA schoof in
de tweede 500 meter langszij, maar de dames hielden de
tweede plek vast voor Roemenië. In de laatste 200 meter
wisten de Roemeense dames echter net als in de
voorwedstrijd hun puntje voor de Nederlandse dames te
drukken met een indrukwekkende eindsprint.
Brons dus voor Eline en Ymkje als eindresultaat. Een
geweldige prestatie voor de onervaren Nederlandse boot.

Podium SBW4 met Ymkje en Eline bovenaan rechts (foto FISA)

Wereldrecord
Naast de mooie bronzen medaille verbeterden alle drie
boten die op het podium stonden het oude wereldrecord.
Ymkje en Eline voeren daarmee een nieuw Nederlands
SB record in de dames vierzonder. De Amerikaanse
dames, die 6 sec. harder roeiden brachten het nieuwe
wereldrecord op hun naam. Al met al mooie prestaties,
waarmee Gyas laat zien ook voldoende talent voor de
toekomst te hebben.
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| Oud Gyas ledendag en Algemene Leden Vergadering Vereniging Oud Gyas
Op zaterdag 1 oktober aanstaande organiseren we de jaarlijkse Oud Gyas ledendag. Een dag met voor ieder wat wils. Er
kan geroeid en gefietst worden, geborreld en gegeten en uiteraard gezellig worden bijgepraat. In eerdere berichtgeving
gingen we uit van 12:00 ontvangst maar omdat de lustrumeditie van de Botendokter Wielerklassieker om 12:00 start,
staat al vanaf 11:00 de deur van het Bootenhuysch voor iedereen open. In de middag kan er dus geroeid worden of
gefietst. Als je een ploeg hebt gevormd stuur een mail oud@gyas.nl, dan regelen wij een boot. Als je mee wilt meefietsen
(70 of 110 km) kun je je inschrijven via gyas.nl (geen inloggegevens? mail ons). Om 17:00 starten we met de ALV. Graag
overleggen we met u over het reilen en zeilen van Oud Gyas. Daarna sluiten we de dag af met een barbecue en borrel.
Voor deelname vragen we een eigen bijdrage van €12,50 (te incasseren door onze penningmeester of door de fiscus van
Gyas). Graag voor de barbecue vooraf inschrijven via ww. gyas.nl. Vragen? Mail oud@gyas.nl.

| René Paas, commissaris van de
Koning
Lars van Dijk
Bestuurslid Oud Gyas
Onze oud-voorzitter Lars van Dijk interviewde de
kersverse commissaris van de Koning in de Provincie
Groningen, tevens één van zijn dispuutsgenoten van de
Stichting Wrakhout i.o. én Oud Gyas lid, René Paas over
zijn terugkeer naar Groningen, de Gyas herinneringen en
zijn nieuwe functie.

Hoe voelt het om als ongeneeslijk Groninger weer
terug te zijn? Is de verhuizing van je gezin al een feit?
We zijn verhuisd. En het voelt voor Ruth en mij als
thuiskomen. We hadden het de afgelopen tien jaar in
Utrecht heel erg naar de zin. En ook daar was afscheid
nemen niet leuk. Maar er zijn zo veel mensen die
enthousiast reageerden op onze terugkeer naar
Groningen dat het niet moeilijk is om hier weer te
aarden. We verhuizen een gezin met drie tieners.

Dus je snapt dat niet bij iedereen de vlag uitging toen we
zeiden dat we gingen verhuizen. Maar ook onze kinderen
ontpoppen zich als echte ambassadeurs van Groningen
wanneer ze trots de stad aan logerende vriendjes laten
zien. Wat ik zelf heel leuk vind is dat ze naar een
roeikampje voor kinderen gingen bij De Hunze en dat ze
met dikke verhalen terugkeerden. ‘Ongeneeslijke
Groninger’ noemde ik mijzelf toen ik afscheid nam van de
Gemeente Groningen. Ze hebben bij het CNV en bij
Divosa later wel eens gemerkt dat dat zo was. Maar ik
kon toen niet vermoeden hoe profetisch die woorden
waren.
En hoe is het met het roeien, en hoe was dat vroeger?
Over roeien mag ik niet opscheppen. Ik heb al jaren een
roei-ergometer die ik bij vlagen intensief gebruik. Ik
wissel dat af met leukere dingen, zoals zwemmen, fietsen
en schaatsen. Maar in de boot zit ik bijna nooit meer.
Mijn standaard-cv is daar eerlijk over. Het eindigt met de
zin: “voor een roeier verontrustend weinig op het water”.
In 1985, mijn tweede studiejaar, werd ik lid van Gyas. En
dat ben ik heel lang gebleven. Verder dan fanatiek regioroeien ben ik niet gekomen. Eénmaal in training geweest
voor een clubacht. Maar er waren dertien kandidaten. De
minder getalenteerden, waaronder ik, werden uitgeselecteerd. Dat was het begin van de ‘Stichting
Wrakhout i.o.’. Elk jaar kwamen er een paar nieuwe
leden bij. En de minder actieven troffen elkaar bij rare
gelegenheden als de ‘Wrakhout buitendag’, de
Elfstedentocht en natuurlijk het onvermijdelijke
kerstdiner. Niemand realiseerde zich toen dat als je elk
jaar een paar nieuwe leden krijgt, terwijl de oude hap
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alleen nog maar opschept over vroeger, dat je dan
langzamerhand een dispuut wordt. Het woord werd
volgens mij pas toegepast, toen we het al lang en breed
waren. Ik vind het hartstikke leuk dat er nog steeds jonge
Gyassers zich laten overhalen om lid te worden.
Wrakhout is een prachtige manier om de schijn op te
houden. Ik roei niet meer, maar ik heb nog wel een
roeiploeg. En een hele goeie zelfs. Dankzij Joris Pijs (die
nog geboren moest worden toen ik bij Gyas kwam) kan ik
ongegeneerd opscheppen dat mijn roeiploegje zelfs
‘Olympisch roeit’!

Een Wrakhout foto met René op de bovenste rij, tweede van links ( Gyas
foto archief

Wat is je mooiste herinnering aan Gyas?
Er is niet één mooiste herinnering. Ik heb het op Gyas
geweldig naar mijn zin gehad. Een sport geleerd.
Vrienden gekregen. Leren afzien en plezier gemaakt.
Kortom: Gyas is één van de dingen die kleur heeft
gegeven aan mijn verblijf in Groningen.

In Utrecht woonden we langs het Merwedekanaal waar
het barstte van de roeiers. Hier fiets ik regelmatig langs
het water. Nog steeds kan ik geen boot zien, zonder even
te kijken hoe ze het doen. Het kan dus: nooit meer roeien,
maar toch mentaal een roeier blijven.
Wat zie je als belangrijkste taak als commissaris van
de Koning in Groningen?
De commissaris van de Koning is er voor Groningers en
Groningen. En dat betekent dat ik vanaf dag één nauw
betrokken ben bij wat hier leeft. Bij de dingen waar we
trots op zijn en waar we veel te weinig over opscheppen.
Maar ook bij de hardnekkige problemen. De aardgasbevingen. Werkloosheid die van generatie op generatie
wordt doorgegeven. En de verschraling van delen van het
platteland. Het zijn hardnekkige problemen waar
serieuze bestuurders hun tanden al op hebben
stukgebeten. Maar het is mijn opdracht om de kansen
voor Groningen te benutten.
Hoe wil je dat verwezenlijken?
Door in gesprek te gaan. Eerst scherp krijgen wat er aan
de hand is. Vervolgens handelen. Vooral door coalities te
smeden om dingen voor elkaar te krijgen die voor
Groningen van betekenis zijn. Moderne bestuurders
weten dat ze het niet alleen voor het zeggen hebben.
Maar het helpt als je mensen uitnodigt en koffie voor ze
inschenkt. Iedereen wil van betekenis zijn. En ik geloof in
de trekkracht van idealen. Zoals je op een maaltijd van je
roeiploeg toch meer afspraken maakt dan je eigenlijk van
plan was. We stimuleren elkaar. En zo komen we samen
verder.

| Dagindeling Oud Gyas ledendag zaterdag 1oktober 2016
11:00 Ontvangst op Gyas Bootenhuysch (let op aangepast tijdstip!)
Koffie en thee met iets lekkers
12:00 Vertrek lustrumeditie Botendokter Wielerklassieker voor zowel Oud als Jong Gyas leden
Vooraf inschrijven via inschrijflijst op www.gyas.nl
12:00 Mogelijkheid tot roeien
Vooraf opgeven via oud@gyas.nl
17:00 Start ALV
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud Gyas
18: 00 Start barbecue en borrel voor zowel Oud als Jong Gyas leden
Vooraf inschrijven via inschrijflijst op www.gyas.nl of mail naar oud@gyas.nl (kosten €12.50)
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| Profcoaches op Gyas
Ernst Rodenburg
Wedstrijdcommissaris h.t. der A.G.S.R. Gyas
Twee profcoaches
Op Gyas waren er al geruime tijd geluiden om voor de
middengroep wedstrijdroeiers meer structuur te bieden
omdat, ondanks onze goed presterende eerstejaarswedstrijdploegen, de middengroepen achterbleven in
hun veld.
Daarnaast kwam de functie van eerstejaarshoofdcoach
vrij omdat Lieke Brons heeft besloten te stoppen na 10
jaar coachen op Gyas. Na een lange zoektocht en vele
sollicitaties hebben we de nieuwe profcoaches gevonden
in Harmen Jan van Ark en Rogier Blink. Harmen Jan zal
de eerstejaars overnemen van Lieke en Rogier neemt de
begeleiding voor de middengroepen op zich.

Lieke Brons (foto Gyas FotoCie)

Beste eerstejaarsploegen
Lieke heeft de eerstejaars al langere tijd onder haar
hoede en met succes! Onder haar bewind had Gyas
afgelopen seizoen de beste eerstejaarsploegen! Sinds
2012 is Lieke eerstejaarshoofdcoach. Maar ze vindt het
tijd om een andere wind te laten waaien op Gyas en
misschien ook vanuit een ander perspectief de
eerstejaars te ondersteunen. Mede doordat ze moeder is
geworden van dochter Tessa heeft ze besloten zich
langzaam van Gyas terug te trekken.
Komend jaar zal ze nog samen met Harmen Jan de
eerstejaars begeleiden zodat hij niet direct in het diepe
wordt gegooid.

Harmen Jan van Ark
Harmen Jan werd in 2004 lid bij Gyas en roeide toen een
jaar lang Competitie. Het jaar daarna is hij gaan
wedstrijdroeien in EJL’06. In dat jaar kreeg hij ook
interesse in het coachen, hij coachte toen de
talentendames. Daar vond hij de passie voor coachen en
het jaar daarop ging hij, na begeleiding van de
skiffperiode, de EJL coachen. Hij coachte in dat jaar zowel
de 4+ en de 8+.
Het daaropvolgende jaar vond hij het tijd om zich
bestuurlijk in te zetten voor Gyas en werd hij
wedstrijdcommissaris in bestuur Hoeksema. Ook toen
was hij als coach actief: in de skiffperiode bij de zware
mannen. Na het bestuursjaar werd Harmen Jan lid bij
Oud Gyas. Nog steeds fanatiek coachend dit keer bij de
middengroep lichte heren. Zijn laatste jaar MGL coachen
was in 2010.

Harmen Jan van Ark foto (Gyas FotoCie)

Terug naar Groningen
Na een tijdje inactief te zijn geweest voor Gyas omdat hij
in een andere stad woonde is Harmen Jan voor de functie
van eerstejaarshoofdcoach weer teruggekeerd naar
Groningen.
Na een paar sollicitatierondes werd duidelijk dat Harmen
Jan de nieuwe eerstejaarshoofdcoach moest worden.
Samen met Lieke gaat hij de functie zo goed mogelijk
proberen te vervullen zodat de eerstejaars weer, net
zoals voorgaande jaren, met de top van het veld mee
kunnen varen!
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Rogier Blink
Over de middengroep hoofdcoach valt veel te vertellen.
Rogier Blink is een welbekende naam binnen Gyas en
iedereen kent zijn prestaties en daden voor de
vereniging. Olympisch roeier van de Holland acht en,
sinds kort, leider van het Blikkenklassement (waarover
elders in deze nieuwsbrief meer).
Rogier heeft een lange historie op Gyas waar hij in 1999
aankwam. Rogier kennende was hij ook te laat voor het
aanmelden bij Gyas en werd hij lid omdat iemand hem
toevallig vroeg of hij wedstrijdroeien misschien leuk
vond. Zo gezegd zo gedaan, hij selecteerde voor de EJZ
2000. Na zijn tweede jaar wedstrijdroeien kwam Rogiers
talent naar boven en werd hij uitgezonden naar het SB
WK. In de jaren daarna is hij veel uitgekomen voor het
Nederlandse team met als hoogtepunten deelname aan
de Olympische Spelen in Beijing en Londen. Met al zijn
medailles behoort Rogier Blink tot de top van
Nederlandse roeiers.
Beste kandidaat
Toen de vacature voor middengroep hoofdcoach online
kwam en Rogier solliciteerde was het snel duidelijk dat
hij de beste kandidaat was. Zo geschiedde en nu
verwelkomen wij onze nieuwe profcoach met veel
plezier en trots.
Rogiers visie op de middengroepen is om ze weer groot
te maken en goed te laten roeien. Dat heeft Gyas
natuurlijk nodig.

Rogier Blink (foto Gyas FotoCie)

Vertrouwen
Al met al twee fantastische nieuwe coaches die Gyas
rijker is! We hopen op mooie resultaten en een goede
samenwerking tussen de profcoaches en Gyas. Met veel
vertrouwen gaan wij het jaar in. We hebben er zin in!

| Het Beste Idee van Gyas 2016
Bob de Jong Algemeen Adjunct h.t. der A.G.S.R. Gyas
Tijdens de Diës ALV wordt er door Oud Gyas jaarlijks een cadeau aangeboden aan
Gyas. Dit cadeau wordt ook wel ‘Het Beste Idee van Gyas’ genoemd. Afgelopen jaren
heeft Gyas onder andere een drone en tassenrekken mogen ontvangen.
Er zijn dit jaar een aantal zeer goede ideeën ingestuurd, alleen kan er, net zoals bij
een roeiwedstrijd, maar één de winnaar zijn. Het ‘Beste Idee van Gyas’ van 2016 is:
de afvalpers! De pers sluit mooi aan bij de milieutechnische verbeteringen die
worden doorgevoerd op Gyas. Daarbij komt dat er op jaarbasis nog eens veel geld
bespaard wordt op afvalverwerking (wat er vroeger in twee containers werd
geproduceerd kan nu in één container).
Namens het huidige Gyas bestuur wil ik graag alle Oud Gyas leden bedanken voor
het aanbieden van dit mooie cadeau!
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| Gyas en het Noord-Willemskanaal
Montyn Stoffels
Voorzitter Commissie voor Beleid Gyas

damwanden desastreuzer voor ons dan destijds
verwacht, niet alleen doordat de golven langer blijven
staan maar ook doordat ze op verschillende manieren
weerkaatst worden. De vergelijkingen met het water van
het Amsterdam-Rijnkanaal waren dan ook gauw
gemaakt…
Meer werkzaamheden
Op ditzelfde traject staan nu nog enkele werkzaamheden
op de planning. Zo moeten de houten kades aan de
westzijde vervangen worden en zal aan de oostkant er
een nieuw fietspad aangelegd worden nadat diezelfde
wal eerst verhoogd is. Dit laatste zal ook gebeuren op het
traject 3e brug – Witte Molen.

Noord-Willemskanaal (foto Gyas FotoCie)

Trainingswater
Sinds het Bootenhuysch van Gyas is gevestigd aan het
Hoornsediep is het belangrijkste trainingswater van Gyas
het Noord-Willemskanaal. Enkele jaren geleden zijn de
provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s begonnen met het
systematisch aanpakken van de kades en fietspaden
langs ons kanaal. Dit heeft al geresulteerd in zogenaamde
schanskorven aan weerszijden voorbij de 3e brug
(Meerwegbrug), met als resultaat fantastisch roeiwater!
Logischerwijs moesten op den duur ook de kades
dichterbij Gyas er aan gaan geloven. Vorig jaar is men
begonnen op het traject 2e (Van Ketwich Verschuurbrug)
– 3e brug aan de snelwegkant (oostzijde) met het
plaatsen van stalen damwanden. Voordat deze geplaatst
werden is er contact geweest met de provincie
Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s wat betreft
de constructiekeuze.
Nieuw te bouwen kades
Doordat dit traject buiten het zogenaamde Nationaal
Natuur Netwerk valt zijn de spelregels anders en dit was
helaas nadelig voor ons. Doorslaggevend voor de
provincie en het waterschap is het aspect duurzaamheid
en onderhoud. De nieuw te bouwen kades moeten 50
jaar mee kunnen en daar moet geen of weinig onderhoud
voor nodig zijn. Dan rest alleen de optie van een stalen
damwand. Na enkele maanden roeien blijken deze stalen

Het moge duidelijk zijn dat als aan de westzijde eenzelfde
stalen damwand geplaatst wordt, dit een serieuze
bedreiging is voor Gyas. Daarom zijn vanaf afgelopen
voorjaar vele (oud)-leden in het proces betrokken om
Gyas te helpen met dit vraagstuk. Deze aanpak verloopt
goed en uiteindelijk zijn we samen met de Hunze aan de
slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in meerdere
afspraken met alle betrokken partijen, zowel op Gyas als
op het Provinciehuis.
De wil is aanwezig bij de Provincie om Gyas tegemoet te
komen, dit is uitgesproken door de Gedeputeerde en de
projectleider. De eisen die worden gesteld aan de nieuwe
kades maken het echter niet gemakkelijk en daarnaast
spelen de financiën natuurlijk ook een rol.
‘Teststukken’
Wat betreft de huidige oostzijde worden enkele
‘teststukken’ aangelegd. De stalen wanden worden
voorzien van een constructie die de golfslag zou moeten
verminderen. Onze ervaringen zullen doorslaggevend
zijn voor de aan te leggen constructie, de optie is er om
de gehele oostwand vervolgens van een dergelijke
constructie te voorzien.
De ontwerpen van de westzijde zijn nog niet definitief en
we hebben de hoop om zo veel mogelijk schuine
stortsteenconstructies, constructies die ideaal zijn voor
het roeien, uit de gesprekken te kunnen slepen.
Het volgende gesprek staat gepland eind september,
kortom: wordt vervolgd!
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| Sportieve prestaties Oud Gyassers
Marlijn Groenewegen
Penningmeester Oud Gyas
Alpe d’Huez beklimmen
Op 2 juni 2016 vond het grootste Nederlandse
sportevenement in het buitenland plaats: de Alpe
d’HuZes. Een tot zes keer de Alpe d’Huez op fietsen,
hardlopen of wandelen om geld in te zamelen voor
kankeronderzoek en vaak ook met bekenden in
gedachten die kanker hebben of daaraan zijn overleden.
Een jonge collega met een ongeneselijke hersentumor
was de aanleiding voor mijn werk om met een fiets- en
een wandelteam aan de start te verschijnen. Voor mij
was er een plekje in het fietsteam.
Nooit in de bergen gefietst
Met uitzondering van een (Gyas) fietsweekendje in
Duitsland jaren geleden had ik nog nooit in de bergen
gefietst, dus ik wist niet echt waar ik aan begon. De enige
heuvelachtige voorbereiding die ik heb gehad was de
Teutoburgerwaldtocht in april (ook een aanrader
trouwens!). Toen we op de dag van de aankomst de Alpe
d’Huez opreden met de auto zonk de moed me echter in
de schoenen, want die berg leek wel een muur en er
kwam geen einde aan. Bij bijna elke bocht hangen grote
foto’s van mensen, veel kinderen ook, die de ziekte
niet hebben overleefd. Ik begon me echt af te vragen hoe
ik huilend die berg op moest komen...
Maar (alleen) een emotioneel tranendal was het zeker
niet. De meeste mensen komen om elkaar of anderen te
steunen, sommigen voor de sportieve prestatie en op
bepaalde momenten heerst er zelfs een gezellige
wintersportsfeer. Niet de emotie overheerste (voor mij
althans), maar saamhorigheid en steun voor elkaar.
Enorm motiverend!
21 bochten
Op de dag zelf kon er in het donker gestart worden vanaf
half vijf. Dat betekent met een heleboel mensen (in totaal
waren er 5000 deelnemers) in het donker en de kou 21
bochten naar beneden fietsen. Dit alles omgeven door
brandende kaarsjes. Ik heb echter lekker uitgeslapen en
ben op een christelijke tijd voor het eerst naar beneden
gegaan. Na een paar bochten in de remmen knijpend
naar beneden heb je al helemaal gegeten en gedronken.

Na 21 bochten voel je je handen niet meer en dan moet je
nog beginnen… Gelukkig wordt je bij de start onthaald
door lieve vrijwilligers met warme dekens, bekertjes
bouillon, stroopwafels en ander lekkers. Dan kan en moet
je er weer tegenaan.

Marlijn Groenewegen op de Alpe d'Huez (fotograaf onbekend)

Al mijn zorgen op de dag van de aankomst waren
uiteindelijk voor niets. Twee keer ben ik naar boven
gefietst. Als het niet was gaan regenen was ik misschien
wel vaker gegaan. Het viel me ontzettend mee en ik vond
het prachtig. Het eerste stuk is erg steil, maar als je je
tempo aanpast en rustig door blijft trappen kom je
vanzelf boven. Zo simpel is het uiteindelijk.
Genoeg eten en drinken natuurlijk, maar daarvoor hoef je
niets mee te nemen. Onderweg wordt je overal verwend
door mensen die bouillon, water, stroopwafels, stukjes
komkommer, tukjes en andere lekkere dingen aangeven.
Mocht de moed je even in de schoenen zakken, of al je
energie verdwenen lijken te zijn, dan fietst, loopt of staat
er wel iemand in de buurt die je een duwtje in de rug
geeft (soms wel honderden meters) of een tijdje met je
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mee loopt of fietst. Er was zelfs een clubje militairen die
de hele dag fietsers tientallen meters omhoog hebben
geduwd. Maar dat was mijn eer natuurlijk te na… Zelf
doen!
Omdat je een naambordje voor op de fiets hebt staan
overal mensen die je naam roepen, je aanmoedigen
en zeggen dat je het zo goed doet. Daardoor heb ik
vrijwel de hele tocht met een big smile op de fiets
gezeten. Na de tocht volgde de beloning: lekker een
uurtje in de jacuzzi liggen.. .
10 miljoen euro
Meedoen aan de Alpe d’Huzes was een prachtige ervaring
die ik iedereen aan kan raden. Of het je nu gaat om het
(her)denken van/aan iemand of om de sportieve
prestatie, of je nu een echte sportman of -vrouw bent, of
een recreatieve fietser/loper. Ik heb zelfs kinderen van
nog geen 10 jaar, rolstoelers en moeders met bakfietsen
omhoog zien gaan. En je doet het ook nog eens niet voor
niks: dit jaar is er door de deelnemers ruim 10 miljoen
euro ingezameld voor onderzoek naar kanker. Geld en
onderzoek waarvan je je realiseert dat het hard nodig is
als je al die koppies op de posters ziet als je de berg
oprijdt!
Van de redactie: We willen in Nieuws Oud Gyas graag een vaste
rubriek maken van de sportieve prestaties van Oud Gyas leden.
Heb je een mooi verhaal (500-700 woorden)? Mail het ons met een
(paar) leuke foto(’s ) en vind jezelf terug in een volgende
nieuwsbrief. oud@gyas.nl

ZRB ‘02 Rogier Blink en Sybolt Okke de Vries in een combinatieacht
(foto Gyas FotoCie)

Kwartet Zwaar 2000
Rogiers carrière begon toen hij in 1999 lid werd van Gyas
en zich wist te selecteren voor het nog immer illustere
kwartet Zwaar 2000. Rogier bemachtigde een plek in de
nationale equipe en heeft inmiddels twee Olympische
Spelen (Beijing en Londen) achter zijn naam staan en
diverse WK’s. Door een zware rugblessure heeft hij de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro helaas aan zich
voorbij moeten laten gaan.
Blikkenlijst Aller Tijden
Aangezien de huidige nummer twee (Anneke Venema) en
drie (Jan-Willem Gabriëls) beide niet meer wedstrijdroeien en de huidige nummer 4 (Joris Pijs) op een
respectabele afstand staat kon Rogier wel eens voor
lange tijd de Blikkenlijst Aller Tijden aan blijven voeren.

| De aanhouder wint!
Jan Willem Gabriëls
Bestuurslid Oud Gyas
54e kwalificerende blik
Gyas heeft een nieuwe aanvoerder van de eeuwige
blikkenlijst! Op de Koninklijke Holland Beker heeft
Rogier Blink zijn 54e kwalificerende blik gewonnen en
lost daarmee Anneke Venema af als lijstaanvoerder.
Rogier had al enige tijd een hoger totaal aantal blikken,
maar heeft met zijn blik in de M2- op de Koninklijke
Holland Beker ook meer kwalificerende blikken behaald
dan Anneke in zijn inmiddels lange roei carrière.

KHB ’16 Rogier Blink en Sjoerd de Groot (Proteus) (foto Gyas FotoCie)
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| Eerstejaarsklassementen,
de ontknoping!
Jan-Willem Gabriëls
Bestuurslid Oud Gyas

1e plaats
De eerstejaars lichte dames lieten geen steekje vallen en
bekroonden een geweldig seizoen met de 1e plaats in het
klassement.

Tijdens de NSRF Slotwedstrijden vond de ontknoping
plaats van de Eerstejaarsklassementen van het seizoen.
Na het optrekken van de rookwolken is duidelijk dat het
seizoen 2015 – 2016 het beste seizoen voor de Gyas
Eerstejaarsploegen ooit is!!!

Eerstejaars lichte dames winnen het klassement Anniek Buiskool, Bine
Schoenmaker, Floor Metz, Guyonne Schuch, Iris Hochstenbach, Janneke
Groot en Lisan Sentker (foto Gyas FotoCie)

De eerstejaarswedstrijdploegen ‘15/ ’16 met wedstrijdcommissaris
Albert Koller (foto Gyas FotoCie)

Eerstejaarsdames
De dames hadden voor de wedstrijd alleen nog een
theoretische kans om Njord van de eindoverwinning af te
houden. Gyas moest winnen en Njord moest buiten de
punten vallen. De Leidse dames deden echter wat ze
moesten doen en wonnen de race voor Gyas. In het
algemeen klassement moesten de Gyas dames dus
genoegen nemen met een mooie 2e plaats achter Njord.
Heren
Bij de zware heren ging het dit seizoen tussen Laga en
Nereus, een strijd die uiteindelijk door Nereus in haar
voordeel beslecht werd. Beide ploegen waren
onbereikbaar voor de rest van het veld. De zware
mannen van Gyas wisten uiteindelijk wel 3e te worden in
de eindklassering en waren daarmee ‘best of the rest’.
Voor de lichte heren ging helaas het droomscenario niet
in vervulling. Zij hadden alles nog in eigen hand en winst
op zaterdag zou winst in het klassement betekenen.
Helaas liep dit niet zoals gewenst en wisten de roeiers
van Laga hier optimaal van te profiteren. Ook voor de
lichten dus een 2e plaats overall, achter winnaar Laga.

Met een eindoverwinning, 2 keer een 2e plaats en een 3e
plaats heeft Gyas van alle verenigingen in Nederland over
de hele breedte als beste gepresteerd. Een mooie
constatering die laat zien dat Gyas hard aan de weg
timmert.

| Meerjarenplan Tokyo 2020
‘Big in Japan’
Montyn Stoffels
Voorzitter Commissie voor Beleid Gyas
Meerjarenplan
Op Gyas wordt sinds 2008 met een Meerjarenplan (MJP)
gewerkt. De looptijd van een MJP is vier jaar en loopt van
Olympische Spelen tot Olympische Spelen. Er is nu
gewerkt met twee verschillende MJP’s (London en Rio)
en omdat de Olympische Spelen van Rio inmiddels
verleden tijd zijn zal vanaf januari MJP Tokyo van kracht
worden.
De Commissie voor Beleid (CvB) waarborgt de uitvoering
van het MJP. Hoeksteen van de uitvoering van een MJP
zijn de beleidsplannen die elk bestuur opstelt met de
plannen en doelen voor het aankomende kalenderjaar.
Dit beleidsplan overspant dus een bestuursjaar en aan
elk beleidsplan wordt door twee verschillende besturen
gewerkt.
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Als CvB hebben wij tevens de taak om het MJP Tokyo te
schrijven. Vanaf januari 2016 hebben we enkele stappen
ondernomen om de mening van de leden in kaart te
brengen.

direct vol energie aan de slag gegaan. Het resultaat hopen
we half november aan de hele vereniging te presenteren.
En dan is het ‘hands on’ zodat we na Tokyo 2020 kunnen
concluderen dat we weer een stap gezet hebben!
Van de redactie: De Commissie voor Beleid adviseert het
bestuur bij het opstellen van haar beleidsplannen. Verder
bespreekt de CvB regelmatig de uitvoering van het beleidsplan,
met het meerjarenplan als leidraad. Daarnaast geeft de CvB het
bestuur gevraagd en ongevraagd advies over voornamelijk
meerjarige projecten.
Huidige leden van de CvB: Montyn Stoffels, Camiel van Hooff,
Freek Apperloo, Gert-Jan Dobben, Grietje Bijl, Jelle Vos, Paul
Buijs en Sander Ubels

Ervaringen
Allereerst hebben we de afgelopen vier besturen
gevraagd naar hun ervaringen met MJP Rio, hiervoor
hebben we alle oud-bestuursleden afzonderlijk gemaild
met enkele vragen. Vervolgens hebben we een enquête
geplaatst op de Gyas-site met wederom enkele vragen.
Tegelijkertijd hebben we forumtopics geopend op de site
met prikkelende dilemma’s met als doel een discussie en
interesse voor verschillende onderwerpen op te wekken.
Dit met het oog op de discussieavonden die we in de
maanden mei en juni georganiseerd. Deze discussieavonden waren interactief en daar kwamen veel
bevindingen uit voort.
Het resultaat is dat we veel informatie hebben en om ons
te helpen met het verwerkingsproces is een groot deel
van de CvB samen met Paul Janssen (praeses) en Bob de
Jong (algemeen adjunct) op bezoek gegaan bij Aegon in
Den Haag. Deze afspraak was mede mogelijk gemaakt
door Age Huitema, algemeen adjunct in Bestuur Wiggers
van 2010 – 2011 en tegenwoordig werkzaam bij Aegon.
Aegon-sessies
Gedurende de ‘Aegon-sessies’ hebben we een
spoedcursus ‘Strategy’ gehad van twee collega’s van Age.
Het resultaat was een inspirerende en leerzame dag en
waar vooraf niet alle neuzen dezelfde kant op stonden,
was dat na deze dag zeker het geval!
Als CvB hebben wij nu de taak om daadwerkelijk op
papier te gaan zetten wat de projecten zullen worden
waar Gyas de aankomende 4 jaar mee bezig gaat. Na een
inspirerende dag bij Aegon, voorafgegaan door de
discussieavonden en gesprekken met leden, zijn we

| (Oud) Gyas agenda
Oktober 2016
1 oktober
Oud Gyas ledendag en ALV Vereniging Oud Gyas
Lustrumeditie van de Botendokter Wielerklassieker
(Locatie: Groningen, Bootenhuysch A.G.S.R. Gyas)
November 2016
27 november
Hel van het Noorden
(Locatie: Groningen)
December 2016
10 december
Aegon NKIR 2016
(Locatie: Amsterdam)
Februari 2017
11 en 12 februari
Gyas Hunze Race
(Locatie: Groningen)
Maart 2017
12 maart
Heineken Roei vierkamp
(Locatie: Amsterdam)
18 en 19 maart
Head of the River
(Locatie: Amsterdam)
18 maart
Oud Gyas Head Borrel
(Locatie: Amsterdam, Café Hesp)
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| Twee generaties
Bert en Frank Brals
Oud Gyas en Gyas lid

Gijsas
Het moet in 1967 geweest zijn toen ik via mijn ouders
hoorde dat mijn broer Jan Willem lid was geworden van
een roeivereniging, Gijsas of zo iets. Als volleyballer had
ik daarover een duidelijke mening: Stomme sport, geen
actie, saai! Ik heb hem dan ook nooit zien roeien.
In 1971 landde ik zelf als HTS-er in Groningen, eerst in
een klein kamertje met een bemoeizuchtige hospita. Het
duurde maar drie maanden. Mijn jeugdvriend Geert
Nijboer tipte me dat er in zijn studentenhuis aan de
Moesstraat een kamer vrij kwam. Laat in dat huis nu ook
Sjef Spronck wonen, in dat jaar praeses van Gyas.

Bert Brals op 3 (fotograaf onbekend)

Het tweede jaar met Johan Oude Lohuis, Joost Martens en
Bert Schutte in de 4+ (stuur Rein G.) en met Johan in de
2-. Daarna actief in de Cie 400, de BotenhuisCie en als
materiaalcommissaris in het bestuur van Gerrit Corbijn
van Willemswaard, om vervolgens vanaf 1978 nog
enkele jaren te blijven ‘hangen’ in het bestuur van de oud
ledenvereniging. Gyas kwam op een laag pitje, er waren
andere dingen te doen.
Niet van durfden dromen
Het vuur wordt weer aangewakkerd als je zoon
(natuurlijk geheel uit eigen beweging) ook lid wordt van
Gyas. Als je je dan opnieuw betrokken voelt bij Gyas, dan
zie je hoe de vereniging is gegroeid van een clubje op een
modderige dijk aan een vervuild kommetje tot een goed
georganiseerde club met een ledental waar wij niet eens
van durfden dromen. Maar ook aan die dijk was het een
gouden tijd. Steekwoorden aggregaat, skiffloods bouwen,
de tribune, de bbq’s, Stella Artois, waken tegen inbrekers,
oliekachels die het wel of niet deden en gedoe met de
botenbazen van die andere vereniging. Ik denk er met
veel plezier aan terug.
Keiweek ´15/´16
Ik liep mee met de KEI-week van het studiejaar ‘15/’16.
Mijn drie KEI-mama’s zijn lid van Gyas en die naam viel
dus ook met regelmaat. Natuurlijk had ik al lang dingen
gehoord van mijn vader over hoe leuk zijn Gyas-tijd was,
niet alleen voor het sporten maar ook omdat je er nieuwe
studenten leert kennen.

Sjef wist zijn enthousiasme op Geert en mij over te
brengen en in de afroeiperiode van 1972 sloten we ons
aan bij het illustere gezelschap. Mijn broer was toen al
weer uit beeld. We kregen de keuze uit raceroeien of
‘fuifroeien’. Het ‘semi-raceroeien’ (het heet nu kennelijk
competitieroeien) bestond nog niet. We beperkten ons
tot het fuifroeien en wat er bij hoorde.
In training
In 1973 gingen Geert en ik in training, hij zwaar ik (met
moeite) licht. Ploeggenoten in de lichte 8 waren Johan
Oude Lohuis, Henri Bouwman, Olivier Zanen (of was die
zwaar?), Rein Veenboer, Albert Verdenius (?) en
stuurman Rein Goedkoop. De rest kan ik me niet meer
herinneren (sorry heren).
Frank Brals: tweede van links op de voorste rij (fotograaf onbekend)
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Direct aangemeld
Een jongen uit mijn KEI-groepje, Pancras Hogendoorn en
ik, wilden dus wel eens een kijkje nemen. Pancras was
meteen overtuigd en heeft zich direct aangemeld. Hij
kreeg diezelfde avond nog bericht dat hij lid was
geworden en hij heeft het afgelopen jaar met EJL bijna
het klassement gewonnen. Ik wilde het nog even aanzien,
omdat ik het eerste jaar nog bij mijn ouders wilde blijven
wonen en over hoe het dan moest qua reizen of slapen na
een borrel.
Officieel lid van Gyas
Eenmaal thuis gekomen vertelde ik enthousiast dat het
mij erg leuk leek alleen dat ik nog niet wist of ik het
helemaal zag zitten qua reizen voor het sporten
aangezien ik ook nog tenniste in mijn eigen dorp. Mijn
vader deed mij toen een voorstel dat als ik mij zou
inschrijven, hij het eerste jaar de contributie wel wilde
betalen. Nou veel beter kun je het niet krijgen als student,
dus de volgende dag ging ik met één van mijn KEImama’s naar Gyas om mij in te schrijven. ’s Avonds kwam
het verlossende telefoontje dat ook ik officieel lid was
geworden van Gyas, na mijn oom, mijn nicht en mijn
vader de vierde Brals alweer!

Plan B
Na de Asopos periode moesten we onze eigen ploegen
gaan vormen. Zo kwam ik erachter op kamp dat Tom
Ravenshorst ook lid was geworden, iemand die ik kende
uit de omgeving. Samen met hem heb ik een heel leuke
ploeg gesticht met een toepasselijke naam voor een
groep studenten: Plan B. Die naam paste dan ook wel bij
onze ploeg, want heel veel werd er helaas door de
meesten niet getraind. Ondanks dat waren we toch
tevreden door in poule 2 te beginnen en te eindigen in
poule 3 van de vijf.
Selectie voorbereidingsperiode
Alleen ik wilde meer en gelukkig kan dat ook bij Gyas
door middel van de “talentenacht” waarbij je een kleine
twee maand intensief traint voor een wedstrijd, de NSRF.
Ik heb mij ingeschreven en kwam gelukkig door de zware
selectie heen. En een weekje later zat ik daar dan, op 2 in
een acht. Na zes weken hard trainen en een finale mogen
roeien smaakt het echter wel naar meer. Ik heb onlangs
mijn skiff 1 gehaald en ben ik veel gaan roeien in de
zomervakantie. Binnenkort wil ik ook gaan voor skiff 2.
Zodra het nieuwe studiejaar begint wil ik mee doen met
de SVP (selectie voorbereidingsperiode), want wat lijkt
het mij mooi om mijn vader achterna te gaan en een jaar
te leven voor de sport!

| Colofon
Nieuws Oud Gyas september 2016
Nieuwsbrief van de Vereniging Oud Gyas digitaal
verspreid onder haar 625 leden.

Frank op slag tijdens de afroeiwedstrijden 2015 (foto Gyas FotoCie)

Na de KEI-week kwam de afroeiperiode, groepje 4 WDA
(wint de afroei) was het idee, maar helaas bleef het bij
een gezellige tijd met leuke mensen en vele borrels.
Vervolgens de Asopos periode, waarbij ik met een
groepje jongens begon te trainen voor mijn eerste
wedstrijd. Kwartfinale! Hoe, geen idee maar we waren
zeer tevreden.

Redactie
Bestuursleden Oud Gyas (oud@gyas.nl)
Eindredactie en vormgeving
Secretaris Oud Gyas: Nicolette Branderhorst
Met onze excuses voor de watermerken in sommige
foto’s. Helaas konden we niet alle originele bestanden in
ons bezit krijgen.
www.oudgyas.nl
https://www.facebook.com/oud.gyas
LinkedIn Oud Gyas
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