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| Van de voorzitter   
Jan Willem Snippe 

Voorzitter Oud Gyas 

 

Ronkende ergometers, en bijbehorende bonkende beat 

uit de luidsprekers. Ja, het leven op Gyas is volop op gang. 

U, oud-lid, herkent dit natuurlijk: alweer begint het jaar 

met op het ijs wandelende eenden (dit laatste scheelt 

trouwens weer wel veel eendenstront op het vlot), en het 

hoopvol dagelijks volgen van Harma Boer op RTV Noord, 

in uw dagen mogelijk Derk Bosscher of Pelleboer dan wel 

Piet Paulusma: “dooit het al…?” 

 

 

Ronkende ergometers 
 

Maar er wordt dus ten volle aan gewerkt om ook het 

komende seizoen u als oud-lid weer met plezier en trots 

uw oude club bij de diverse evenementen te kunnen 

volgen.  Het word een mooi jaar, dit 2017. 

 

Alle reden derhalve om, al zijn we al weer een maand 

onderweg, u een vreugdevol jaar toe te wensen. Waarop 

we er op rekenen u bij gelegenheid -  zij het op ons  (ja 

nog steeds ‘ONS’!) Bootenhuysch bij borrel of 

bijeenkomst, dan wel de Headborrel, dan wel NSRF of 

Oud Gyas ledendag – weer te mogen begroeten. 

 

Voor nadere aankondigingen zie verderop in deze 

nieuwsbrief: Mogelijkheden voor u te over ! 

 

Op naar een mooi Oud Gyas - en derhalve Gyas-roei-jaar. 

Met hopelijk op korte termijn slechts ijs in de 

consumptie-variant. 

 

 

| In deze nieuwsbrief  

| Hoe gaat het op  Gyas? 

| NK Indoorroeien 

| Beste Idee van Gyas 2017 

| Twee generaties Gyas 

| Botendokter Klassieker &  Oud Gyas ledendag 

| Een nieuw seizoen dient zich aan 

| Oud Gyassers op de masters 

| Ringweg en kades 

| Bijzondere gebeurtenis 

| Uitnodiging Head borrel 

| Agenda 
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| Hoe gaat het op Gyas?  
Paul Janssen 

Praeses h.t. der A.G.S.R. Gyas 

 

Nu het kanaal met ijs is bedekt, lijkt het rustig op Gyas. 

Binnen is echter een oase van warmte en gezelligheid te 

vinden, zoals we die allemaal van Gyas gewend zijn. De 

ergometers zitten continu vol en het weerbericht staat 

op ieders telefoon geopend. We willen roeien! 

 

Big in Japan 

Dan nu een terugblik naar de feestmaand december. 

Wekenlang volgden de festiviteiten elkaar in hoog tempo 

op. Allereerst werd het nieuwe Meerjarenplan “MJP 2020 

- Van hier tot Tokyo” gepresenteerd en aangenomen op 

de ALV. In dit plan staan de ambities en doelen van Gyas 

voor de komende vier jaar beschreven. U kunt dit plan 

vinden op de site (vereniging - bestuur - meerjarenplan). 

 

 
 

NK Indoorroeien 

Een paar dagen later vond de NKIR plaats, wat mooie 

resultaten opleverde. Vincent de Vegt (LSB), Ymkje 

Clevering (DSB), Ids Dijkstra (LN) en de eerstejaars 

dames (DEj8) wisten voor Gyas een blik in de wacht te 

slepen. Meer over de NKIR kunt u verderop in deze 

nieuwsbrief lezen. 

 

Gala 

Na deze mooie prestaties was het tijd voor een goed 

feest. Het Gyas Gala was dit jaar in recordtempo 

uitverkocht. Maar liefst 692 Gyanen hebben hun 

rokkostuum of galajurk aangetrokken om met z’n allen 

een prachtige avond te maken. Dat zo ontzettend veel 

mensen tegelijkertijd feesten namens onze vereniging 

geeft een heel bijzonder gevoel. Alle lof voor de galacie 

voor de feilloze organisatie. 

 

Roeien! 

Voor de wedstrijdsectie was het gala een mooie aanloop 

naar de intraining. December was een volle maand, maar 

nu zijn alle pijlen gericht op het roeien. Januari begon 

dan ook met een week lang trainingskamp in Maastricht, 

waar ondanks temperaturen van -6 °C het water open 

bleef. Het was erg mooi om met de ploegen mee te fietsen 

en af en toe ook zelf weer op de stuurpositie plaats te 

nemen. Reikhalzend kijken we uit naar volgende maand, 

waar met de Gyas-Hunze Race en de Winterwedstrijden 

het roeiseizoen eindelijk weer wordt geopend. 

 
 

| NK Indoorroeien 2016 

Janneke Meijer 
Abactis h.t. der A.G.S.R. Gyas 
 
Op 10 december 2016 vond de ó zo spannende NK 

indoor (NKIR) plaats. Dit jaar werd de gymzaal geteisterd 

door zware omstandigheden zoals droge lucht en kapotte 

schermpjes. Natuurlijk liet Gyas zich hierdoor niet uit het 

veld slaan en heeft Gyas het voor elkaar gekregen om 

alsnog goed te presteren! 

 

49 

Met wel 49 inschrijvingen in het wedstrijd- en club-veld 

was Gyas zeer goed vertegenwoordigd. Wat leidde naar 

vier overwinningen voor Gyas en dus vier blikken. Twee 

blikken in het SB-veld, één in het Nieuwelingen-veld en 

één in het Eerstejaarsachten-veld. 

 

De eerste overwinning was voor Ids Dijkstra die met 

een verassend snelle tijd van 6:28,5 de overwinning in 

het Lichte Nieuwelingen-veld naar zich toe wist te 

trekken. Daarna was het de beurt aan onze SB-roeiers en 

-roeisters om zich te bewijzen. Dit werd bekroond met 

winst in het Dames Senioren B-veld en het Lichte Heren 

Senioren B-veld. 

 

 Ymkje Clevering had haar zinnen gezet op het SB 

record voor de vrouwen maar helaas moest ze buigen 

onder de zware omstandigheden van de NKIR en 

https://gyas.nl/pagina/vereniging/bestuur/meerjarenplan
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genoegen nemen met alleen een eerste plaats én een 

persoonlijk record van 6:48,8.  

 

 
Ymkje (met coach?) (foto Gyas fotocie) 

 

Vincent de Vegt wist ook de winst naar zich toe te 

trekken, helaas niet met een persoonlijk record, maar 

met de tijd van 6:23,3 en de winst was Vincent ook zeker 

niet ontevreden.  

 

Ook bij de Eerstejaars werd er met succes aan de ketting 

getrokken. Met een 2e plek voor de EJLD, een 4e plek 

voor de EJZ, een 6e  plek voor EJL én een overwinning 

voor de EJD presteerde Gyas erg goed onder de 

eerstejaars. Nu blijft het gezegde ’ergometers drijven 

niet’ maar het belooft zeker veel goeds voor komend jaar! 

Over een paar weken kunnen ze op de 

Winterwedstrijden in Delft ook in de boot laten zien dat 

ze niet alleen sterk zijn maar ook hard kunnen roeien.  

 

 

| Het Beste Idee van Gyas 2017 
Jan-Willem Gabriëls 

Bestuurslid Oud Gyas 

 

Tijdens de viering van het 10e lustrum in 2014 heeft Oud 

Gyas een aantal cadeaus aangeboden aan Gyas. 

Eén van deze cadeaus was het in het leven roepen van 

het: Het beste idee van Gyas.  

 

Oud Gyas stelt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 2.000 

ter beschikking dat besteed kan worden aan een idee dat 

is aangebracht door een lid of oud-lid van Gyas. De 

bestemming van dit geld wordt dus door de leden zelf 

bepaald. Het bestuur van Oud Gyas zal in samenspraak 

met het bestuur van Gyas een keuze maken uit de 

aangedragen voorstellen.  

 

Criteria 

Om in aanmerking te komen voor Het beste idee van Gyas  

moet een voorstel aan de volgende criteria voldoen:  

 Een blijvende plaats binnen de vereniging 

 Ten goede komen aan de gehele vereniging 

 Zichtbaar als gift van Oud Gyas 

 Draagvlak binnen zowel Gyas als Oud Gyas 

 Niet vallen binnen de reguliere Gyas begroting 

 

Indienen voorstel, voor 1 mei 

Voorstellen voor Het beste idee van Gyas kunnen worden 

ingediend via oud@gyas.nl en dienen uiterlijk op 

maandag 1 mei 2017 binnen te zijn. Tijdens de Diës zal 

bekend worden gemaakt welk voorstel gekozen is tot Het 

beste idee van Gyas en welk idee uitgevoerd zal gaan 

worden.  

 

In 2015 heeft dit geleid tot het plaatsen van tassenrekken 

in de kleedkamers en in 2016 schopte  de afvalpers het 

tot  Het beste idee van Gyas .  

 

De afval pers klaar voor gebruik 

 

Heb jij ook een voorstel dat aan de criteria voor voldoet, 

stuur dan voor 1 mei je voorstel naar oud@gyas.nl 

 

  

mailto:oud@gyas.nl


 

 

Januari 2017                                                   4 

| Een ware lichte familie 
Jan-Willem Snippe 

Voorzitter  Oud Gyas 

 

“Vadsig zijn de zwaren , de dames moddervet…”  

Aan dit fraaie lijflied der lichte Gyanen leverde Jos Lüers 

indertijd, samen met zijn toenmalig coach Willem van 

Rijendam (lees zijn wekelijkse columns bij RTV Noord!), 

een belangrijke bijdrage. Logisch dus dat zijn zoon 

Wouter ervoor koos bij Gyas (tja, waar anders?) het 

lichte roeien te komen versterken. En dat iets later ook 

dochter Machteld haar vizier op de lichte dames bij Gyas 

richtte. 

 

Naast natuurlijk hun eigen mooie ervaringen, noemen en 

roemen ze alle drie de sfeer, het familie-gevoel op Gyas; 

dat blijft een constant element. Ook over deze bijna 30 

jaar. 

 

Jos kwam, daartoe geïnspireerd door zijn vier al 

roeiende huisgenoten, waarvan drie Gyanen (“ik had 

eigenlijk nauwelijks keus”) in ’89 bij Gyas. Naast 

herinneringen aan het 1e jaars weekend en over-all aan 

ruim bier, gaan vooral de gedachten terug naar de 1e 

jaars lichte vier waarin hij roeide, en de ejl8 ’93 met o.a. 

Eelco Keuvelaar, Yuri Blaauw en Lex Rademaker, die Jos 

stuurde. Prachtig jaar! Maar ook het coachen, o.a. samen 

met Danny Gorter, één van de twee (!)  EJD-achten. En 

wat was het fraai in Luzern – camping – en daar Anneke 

en Tessa te zien presteren! 

Die jaren laten je niet los. Zo kwam hij in ’14 op vakantie 

toevallig weer Thijs Draaijer tegen, waarmee hij samen in 

een feestelijke cie-400 zat. En kwam hij via Wouter, op de 

ouderdag weer op Gyas. (“het leek soms of ik nooit was 

weg geweest…”) 

 

Wouter op slag, Jos op boeg (fotograaf onbekend) 

 

En kwam hij bij het Rotary-roeien terecht met o.a. Ingrid 

Munneke en Theo Klimp, waarna een subtiel signaaltje 

op vakantie (“conditie was toch wel wat, nee fors,  

gesleten”) hem enkele jaren geleden deed besluiten om 

weer te gaan roeien. Nu bij de Hunze. 

 

Een omgekeerde volgorde volgde Machteld: hoewel 

roeien thuis nogal eens ter sprake kwam – logisch met 

zo’n broer en vader - deed ze haar eerste ervaring op met 

schoolroeien bij de Hunze. Om dan toch in september ’16, 

toen ze ging studeren, op Gyas te komen, vooral 

aangetrokken door het sociale karakter, gezelligheid, enz. 

Dit bleek meteen op het kamp helemaal te kloppen. 

Hoewel uitgeselecteerd voor de 1ejrs lichte dames (“wel 

jammer!”), voelt ze zich met haar ploeg ‘In Vino Veritas’ , 

de borrels en het commissie-werk als een vis in het 

water. 

 

Hoezeer die gezelligheid en sociale (‘familie-achtige’) 

kant leeft, blijkt wel als Wouter vertelt dat hij nog steeds 

– al 6 jaar dus – eet met z’n compo-ploeg. Terwijl hij toch 

ook op best veel terreinen actief is. Zoals, als familie-

traditie, in de cie-400, met als fraai wapenfeit dat er dat 

jaar meer inschrijvingen gehaald werden dan Vindicat. 

Na 2 jaar compo (“ik had eerst niet veel op met dat 

wedstrijdroeien”), immers de keus voor Gyas was eerst 

en vooral gebaseerd op gezelligheid, kreeg het 

wedstrijdroeien hem toch in de greep, en ontwikkelde hij 

zich tot een zeer verdienstelijk lichte roeier, culminerend 

in een record-race (5:57 – Gyas-record) in de 8 op de 

Koninklijke. Om dit jaar de tweedejaars lichte ploeg te 

gaan coachen. 

 

Een ietwat precaire episode mag hier niet ongenoemd 

worden: Wouter heeft op een onbestemd moment een 

kortstondige relatie gehad met Aegir (voor zover wij 

weten niet óp Aegir!). Invloed van vriendjes toentertijd 

en bier. Goed dat Montyn Stoffels er was (later praeses) 

die hem al weer snel op het goede, rechte pad bracht. Wel 

zwerft er in ouderejaars lichte regionen nog regelmatig 

een suspect jack (veel wit en rood met een enkele ster) 

rond. En Wouter meldt nog steeds goede vrienden te 

hebben aan de overkant. Awel : die trouw pleit toch voor 

die jongen. 
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Een mooie Lichte Combinatie dus van 

-  Warme herinneringen en een vleugje nostalgie bij Jos – 

daarbij ook: ‘ooit was ik licht’ ; 

-  trots en vreugde bij het succesvolle heden (Wouter); 

-  en tenslotte ook vreugde bij huidige Gyas-leven, maar 

ook hoop en verwachting voor de toekomst: Machteld. 

 

 

Het lichte trio: Wouter, Machteld en Jos (fotograaf onbekend) 

 
 

| Een nieuw seizoen dient zich aan 
Jan-Willem Gabriëls 

Bestuurslid  Oud Gyas 

 

Terwijl er tijdens het schrijven van dit stuk een algemeen 

vaarverbod op Gyas is vanwege ijs, is het nieuwe seizoen 

toch al weer enige wedstrijden oud en is de 

wedstrijdselectie inmiddels bekend en volop in training 

voor het komend seizoen.  

 

Op 6 november vond de seizoensopener plaats op de 

Amstel, de 47ste Novembervieren. Met 7 ploegen was 

Gyas goed vertegenwoordigd. Alle ploegen roeiden 

verdienstelijk in hun veld, met als uitschieter Nils, Just, 

Vincent en Sybren die, gestuurd door Linde, met 

overmacht de Lichte vier met stuurman wisten te 

winnen. Deze knappe overwinning wakkerde direct de 

Varsity-koorts aan, op Gyas groeide direct het geloof dat 

de Gouden Blikken dit jaar echt naar het Hoornsediep 

zullen komen.  

 

Een wedstrijd waar Gyas zeer nadrukkelijk aanwezig was 

dit jaar is de 39ste Hel van het Noorden die op 27 

november werd verroeid. Waar de weergoden deze 

achtervolgingsrace over 6 km in de afgelopen jaren nog 

al eens in de weg zaten, viel er deze editie niet veel te 

klagen en werd het grootste deel van de races in 

zonneschijn gevaren. Met 28 inschrijvingen had Gyas niet 

alleen de meeste inschrijvingen van alle deelnemende 

verenigingen, maar met twee blikken en veel goede 

tijden liet Gyas zich ook in de uitslagen van zijn beste 

kant zien.  

 

Nils en Sybren wisten met overmacht (bijna 40 sec. op de 

nr. 2) de lichte heren twee zonder te winnen en lieten 

hiermee zien dat hun winst tijdens de Novembervieren 

zeker geen toevalstreffer was. Ymkje Clevering stelde in 

de DSB skiff de overwinning veilig. Veel anderen wisten 

met goede tijden de top 10 en soms zelfs top 5 binnen te 

varen. Een knappe prestaties aangezien de Hel van het 

Noorden dit jaar een officieel meetmoment was en er dus 

veel kwaliteit in de verschillende velden rond voer.  

 

 

Nils & Sybren (foto: Gyas fotocie) 

 

Na de Hel van het Noorden vond op 10 december de 

NKIR plaats. De virtuele 2.000 meter op de Concept 2 

machine afleggen is inmiddels voor de 

eerstejaarsploegen op Gyas gemeengoed geworden en 

meer dan eens heeft Gyas in de afgelopen jaren laten zien 

met de beste mee te kunnen. Ook dit jaar hebben de 

eerstejaarsploegen weer laten zien dat er komend 

seizoen serieus rekening met hen moet worden 

gehouden. EJZ werd 4e, EJL 6e, de EJLD nipt 2e en de EJD 

wisten zelfs de winst te pakken, nipt voor Laga.  

 

Naast de winst voor de EJD wist ook Ymkje Clevering 

zien over een goede motor te beschikken door in 6:48,8 

het DSB veld te winnen. Met deze tijd zou zij 3e bij de 
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DSA geworden zijn, een mooie prestatie! Het Lichte 

Nieuwelingen veld was daarnaast een prooi voor Ids 

Dijkstra in  6:28,5.  

 

Na de NKIR vond op 23 december de intraining plaats en 

is het seizoen 2017 voor de Gyas wedstrijdselectie 

officieel begonnen. Vanaf dit moment wordt er 

toegewerkt naar de eerstvolgende confrontatie met de 

concurrentie tijdens de Winterwedstrijden in Delft op 18 

& 19 februari. Met de Heineken Roeivierkamp op 12 & 13 

maart en de Head of the River op 18 & 19 maart wordt 

het lange baanseizoen al weer afgesloten.  

 

Marloes Oldenburg liet op 22 januari tijdens de Ergo 

Head in ieder geval zien er klaar voor te zijn door het 

DSA veld te winnen in 22:18,7. Hiermee gaf zij ruim 16 

seconden toe  op de winnares van het LDSA veld, Juliane 

Elander die in 22:02,3 met haar 6.000 meter klaar was. 

Deze Deense wereldrecordhoudster op dit onderdeel en 

meervoudig Olympiër wist echter dit jaar net niet haar 

eigen wereldrecord te verbeteren.  

Namens Gyas wisten Iris Hochstenbach en Guyonne 

Schuch in het LDSB respectievelijk 1e en 3e te worden.  

 

De voortekenen zijn goed, de voorbereidingen in volle 

gang. De wedstrijdselectie van Gyas lijkt klaar om er een 

mooi seizoen van te maken. 

 

 

| Botendokter Wielerklassieker & 
| Oud Gyas Ledendag 
Juliette Schoute 

Bestuurslid  Oud Gyas 

 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is het alweer 

een paar maanden geleden, maar alsnog de moeite van 

het vermelden waard: De Oud Gyas ledendag en 

Botendokter Wielerklassieker 

Op zaterdag 1 oktober 2016 waagden wederom een 

grotere groep dan het jaar ervoor zich aan de - nieuw! - 

uitgestippelde fietsroutes door Noord Nederland.  

 

Het eind, of eigenlijk tussenstation, was dit jaar  

’t Zielhoes te Noordpolderzijl. Na een, voor sommigen, 

helse tocht werd de groep fietsers aldaar onthaald met 

zon, koffie en appeltaart. Na deze ravitaillering was het 

tijd voor de tocht terug door de Groningse binnenlanden 

om Gyas weer op te zoeken. Voor zover ons bekend is dit 

iedereen uiteindelijk gelukt. En uiteraard zijn we 

allemaal niet lid (geweest) van een sportvereniging om 

niet toch te willen winnen.  

 

En de winnaars zijn… 

Sterkste man alsook winnaar van de bordensprint was 

dit jaar wederom Tim Weerkamp; die hierdoor zijn 

servies weer aan kan vullen. 

Sterkste vrouw was Esmée Oosterman, die als enige 

vrouw de lange route met de mannen mee wist te rijden. 

Het rode rugnummer was dit jaar voor Mina Solanski dit 

zonder oefenen op een geleende fiets de tocht wist te 

voltooien. 

 

 
Bij ’t Zielhoes (foto: Gyas fotocie) 

 

Licht ‘98 

Maar behalve fietsen werd er dit jaar ook eindelijk weer 

eens geroeid. Het grootste deel van licht ’98 verzamelde 

op het Bootenhuysch om met elkaar in een acht te 

stappen. We hopen dat dit goede voorbeeld gevolgd 

wordt en komende editie naast op de fiets, nog meer 

ploegen op het water te vinden zullen zijn. 

 

ALV 

Na een kort maar krachtige ALV, waarvan de notulen al 

enige tijd zijn terug te lezen op onze site, was het tijd 

voor de afsluitende barbecue. Met een geweldige 

opkomst tijdens het fietsen, de ALV en de BBQ kunnen 

we terugkijken op wederom een geslaagde Oud Leden 

dag.  

 

Spijt? 

Nu al spijt dat je er afgelopen jaar niet bij kon zijn?  

Geen nood, ook dit jaar zullen we weer begin oktober een 

oud-ledendag organiseren. Houd hiervoor de 

nieuwsbrieven, website en Facebook pagina in de gaten. 

Maar eerst hopen we je nog te mogen begroeten op de 
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volgende Oud Gyas borrel op zaterdag 18 maart 2017 

vanaf 16:00 uur bij ‘Café Hesp’ te Amsterdam. 

 

 

| Oud Gyas op de World Rowing 
| Masters Regatta 
Nicolette Branderhorst 

Secretaris  Oud Gyas 

 

De jaarlijkse World Rowing Masters Regatta vond 

afgelopen zomer plaats in Kopenhagen.  Op het 

beroemde Bagsvaerd-meer roeiden tijdens één van de 

grootste roei-evenementen ter wereld, maar liefst 3.464 

inschrijvingen uit 46 verschillende landen. Roeiers van 

alle leeftijden, mits boven de 27 jaar, namen het tegen 

elkaar op in races over 1000 meter.  De roeiers zijn 

ingedeeld over maar liefst elf verschillende 

leeftijdscategorieën, van klasse A (27 tot 36 jaar) tot 

klasse K (gemiddeld ouder dan 85 jaar). 

 

De Nederlandse afvaardiging telde 193 deelnemers.  Er 

deden uiteraard ook voormalig Gyasleden en Oud Gyas 

leden mee. In ieder geval drie van hen roeiden zich in de 

medailles: Anita Snippe-Groenewold, Kätheli Boerlage en 

Johan Bielderman. Namens Oud Gyas: alsnog van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

Anita en Kätheli (foto: Jan Willem Snippe) 

 

 

| Over de Ringweg  & de Kades 
Lars van Dijk 

Bestuurslid Oud Gyas 

 

De rust rondom Gyas’ botenhuis aan het Hoornsediep is 

voorbij. De vervanging van de kades van het Noord-

Willemskanaal en de werkzaamheden aan de Zuidelijke 

Ringweg zullen de komende jaren, en wellicht 

permanent, van invloed zijn voor Gyas. 

 

Vervanging beschoeiing 

De provincie Groningen zal met de waterschappen de 

verouderde houten beschoeiing vervangen langs het 

Noord-Willemskanaal. Het betreft het deel tussen de 

tweede brug (de Van Ketwich Verschuurlaan) en de 

derde brug (de Meerwegbrug). Aan de oostzijde zijn 

inmiddels stalen damwanden geplaatst. Deze 

damwanden hebben een merkbare invloed op het 

roeiwater. De deining van (roei)boten in het kanaal blijft 

aanzienlijk en hinderlijk langer aanwezig dan voorheen.  

De westzijde zal in 2017 worden vervangen.  

 

Een projectgroep van Gyas, met onder meer Karel van 

der Lingen, Paul Buijs, Montyn Stoffels en praeses Paul 

Janssen heeft zich intensief bemoeid met de realisatie 

van de westzijde. Dit heeft er onder meer toe geleid dat 

de provincie voor het Mangrovebos (inham tot de 

vlammetjes) over een lengte van 680 meter een 

stortstenenkade zal aanleggen. Tevens is de toezegging 

gedaan dat voor het overige deel proefvlakken zullen 

worden gemaakt om te bezien of, en zo ja hoe de deining 

kan worden verminderd.  

 

Aanpak Ringweg Zuid 

Een ander ingrijpend werk betreft het project Aanpak 

Ring Zuid. De zuidelijke ringweg in Groningen is de 

belangrijkste verkeersader van het Noorden, waar A7 en 

A28 samenkomen. De gemeente, de provincie en het Rijk 

hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de 

zuidelijke ringweg, waaronder het Julianaplein. In de 

zomer van 2017 begint de ombouw van de zuidelijke 

ringweg. De planning is dat de werkzaamheden in het 

voorjaar van 2021 klaar zijn.  

 

Er zal onder meer een tijdelijke afslag naar Drachten, ten 

zuiden van de ringweg komen. Deze afslag zal vlak langs 

het Gyas botenhuis komen te liggen. Voorlopige schetsen 

wijzen uit dat dit deels boven de huidige fietsenstalling 

zal komen te liggen.  

 

Stuurgroep 

Om Gyas’ belangen te dienen en te zorgen dat haar 

toegang en de veiligheid van haar leden zo veel mogelijk 

https://www.aanpakringzuid.nl/deelgebieden/julianaplein/plan-julianaplein#Julianaplein_–_vanuit_het_zuiden/Nieuwe_zuidelijke_ringweg/
https://www.aanpakringzuid.nl/deelgebieden/julianaplein/plan-julianaplein#Julianaplein_–_vanuit_het_zuiden/Nieuwe_zuidelijke_ringweg/
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worden gewaarborgd is  een stuurgroep geformeerd. 

Middels hun contacten met de aannemerscombinatie en 

de gemeente streven zij naar een voortzetting van Gyas’ 

activiteiten.  

 

Kan je helpen? 

Het zal de nodige reuring geven. Als er oud-leden zijn die 

meer willen weten of een bijdrage kunnen leveren voor 

Gyas op dit vlak, laat dit dan weten aan Lars van Dijk, 

oud@gyas.nl 

 

 

| Bijzondere Gebeurtenis 
Jan Willem Snippe 

Voorzitter  Oud Gyas 

 

 
Debbie en Esmée (fotograaf onbekend) 

 

Ja, voor zo ver wij kunnen nagaan was dat nog niet 

eerder voor gekomen. Twee oud-Gyanen, twee leden van 

Oud Gyas, tegelijk gepromoveerd. Esmée Ettema en 

Debbie Zittema promoveerden beide op 2 november tot 

doctor in de geneeskunde. 

 

P.M: hebt u, lezer, oud-lid, kennis van een aardige 

vermeldenswaardige gebeurtenis – feestje met andere oud-

leden, ploeg-reünie, roei-activiteit en/of prestatie: laat ons 

zulks weten. Teneinde dit eventueel op te nemen in een 

Oud Gyas nieuwsbrief. 

 
 

| Oud Gyas Head Borrel – 18 maart 
Jan-Willem Gabriëls 

Bestuurslid Oud Gyas 

 

Oud Gyas organiseert traditiegetrouw een borrel voor 

haar leden op de zaterdag voorafgaand aan de Head of 

the River welke dit jaar in het weekend van 18 en 19 

maart plaats gaat vinden.  

 

Op  zaterdag 18 maart zijn alle leden vanaf 16.00 uur 

welkom bij ‘Café Hesp’. Op de oever van de Amstel heeft 

iedereen hier weer uitgebreid de tijd om onder het genot 

van een hapje, een drankje en hopelijk een zonnetje bij te 

praten. 

 
 

‘Café Hesp’ is te vinden aan de Weesperzijde 130- 131, 

1091 ER Amsterdam. 

 

We hopen jullie evenals vorig jaar in grote getale te 

mogen begroeten aan de Amstel op 18 maart! 

mailto:oud@gyas.nl
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| (Oud) Gyas agenda  
 
 
Februari 
11-12 februari 
Gyas-Hunze Race, Groningen, 
 
18-19 februari 
Winterwedstrijden, Delft, 
 
Maart 
11-12 maart 
Heineken Roeivierkamp, Amsterdam, Amstel 
 
18 maart 
Headborrel, Amsterdam, Café Hesp  
 
18-19 maart 
Head of the River, Amsterdam, Amstel 
 
April 
1 april 
Twee-Head, Amsterdam, Amstel 
 
2 april  
Skiff Head, Amsterdam,  Amstel 
 
9 april 
Varsity, Houten, Amsterdam-Rijnkanaal 
 
Mei 
10 mei 
Diës Gyas, Groningen, Bootenhuysch A.G.S.R. Gyas 
 
26-27 mei 
Elfstedentocht, Friesland 

 

 
 

 

 
| Colofon  
 
Nieuws Oud Gyas januari  2017 
Nieuwsbrief van de Vereniging Oud Gyas digitaal 
verspreid onder haar 637 leden. 
 
Redactie 
Bestuursleden Oud Gyas (oud@gyas.nl) en bestuursleden 
Gyas 
Eindredactie en vormgeving 
Nicolette Branderhorst, Jan Timens 
 
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 
 
 

mailto:oud@gyas.nl
http://www.oudgyas.nl/
https://www.facebook.com/oud.gyas

