
Gyas reageert in beginsel niet op vragen van media over conflicten waar leden van haar vereniging bij 
betrokken zijn. De privacy van betrokken personen is voor ons leidend en daarom zullen wij daarover geen 
mededelingen doen aan de media, ook niet over het intern proces. Over mogelijke consequenties voor het 
professioneel verband doen wij daarom in deze verklaring geen mededelingen. 

Binnen onze vereniging Gyas staat een plezierig, veilig en gezond roeiklimaat voorop. Dat wil niet zeggen dat er 
geen conflicten voorkomen. Als die zich voordoen streven wij er altijd naar direct en zorgvuldig op te treden, 
met oog voor de belangen van (alle) betrokkenen. Geweld veroordelen wij te allen tijde en waar nodig nemen 
wij maatregelen. Het welzijn van de roeiers, hun coaching en veiligheid, staan voor ons voorop. 

Dat is ook het geval geweest na het incident in maart. Een bestuurslid en leden van een ALV commissie hebben 
kort na het voorval vertrouwelijk gesproken met beide leden. Daarbij is hun relaas aangehoord en beoordeeld of 
direct ingrijpen – een noodverband - geboden was. Gegeven de achtergrond van een langer lopend conflict 
tussen de twee is ingestoken op een dialoog tussen beide, danwel mediation. Wedstrijdcommissaris Sybren 
Visser heeft beide meerdere malen om hun medewerking gevraagd. Nog altijd zoeken wij via deze weg de 
oplossing. Dat vergt bereidheid en de medewerking van beide. 

In dit proces zijn voor zover mogelijk direct en indirect betrokkenen binnen en buiten Gyas geïnformeerd. 
Vanzelfsprekend is gesproken met de aanwezige Gyas roeiers, wiens belangen centraal staan. Vanwege de 
aanwezigheid van twee Hunze roeiers is ook de voorzitter van De Hunze de dag erna geïnformeerd. Naar 
aanleiding van mails van ouders heeft op uitnodiging van Gyas een gesprek plaatsgehad met de Hunze roeiers, 
hun ouders en een bestuurslid van De Hunze. Het bestuurslid van De Hunze heeft dit als nuttig betiteld. Verder 
zijn ook het Sportcentrum, het Regionaal Training Centrum, de RUG (ACI) en ook de KNRB over het voorval en 
aanpak op de hoogte gesteld.  

 

	


