
Zwembad aan de Houtmansgracht
Ik ging als kleine jongen met m’n vader mee naar het zwembad aan 
de Houtmansgracht, waar je die grote tribune vol met mensen zag 
ook op de daken van de grote huizen zaten mensen.

Mijn vader speelde in het tweede  van G.Z.C. als midvoor en later 
ook keeper in het eerste.

Ratten
In de twintiger jaren was het niet ongebruikelijk dat er 
ratten in het zwembad zwommen. Grunder was toen 
badmeester. M’n vader is in 1925 heel erg ziek geweest, 
dit bleek achteraf de ziekte van Wijl (oorzaak ratten), 
heel wat mensen zijn hieraan overleden.
Later werd het water steeds beter, rond 1940 werd er 
zelfs vers leidingwater toegevoegd.

Over de Olympische spelen van 1948 en 1952
In 1948 op de spelen heb ik Zatopek zien lopen, een 
loper die liep als een worstelaar. Daarom had hij ook de 
bijnaam de LOCOMOTIEF.
Slijkhuis was b.v. een heel ander loper, die liep met sier.
Over de begeleiding bij de spelen (1948 Londen, 1952 
Helsinki) weet Cabout nog het volgende te vertellen. 
Natuurlijk hadden wij toen al doktoren bij ons b.v. dokter 
Posthumus later een bekend sportarts.
Ook was er een kok bij. Ze hielden toezicht op wat we 
aten.
In Londen logeerden we in een grote R.A.F. kazerne, 
hier hadden ze een geweldige grote keuken met  
verschillende loketten waar je verschillende maaltijden 
kon eten b.v. Chinees en noem allemaal maar op.
Onze kok bepaalde wel wat wij mochten eten.  
(niet te vet enz.)

Zwemwedstrijden
In de zomer van 1938 leerde ik zwemmen. Mijn vader 
en moeder waren op vakantie naar Frankrijk en  
badmeester Schouten heeft mij toen het zwemmen 
bijgebracht.
Later was het trainer van Aalst van G.Z.C. waarvan ik 
les kreeg in de borstcrawl. 

Zwembad Elfhoeven
Zomers zwom ik vaak van Elfhoeven (toen nog  
zwembad) naar het Vaantje en terug. Hiermee bouwde 
ik mijn uithoudingsvermogen op. Mijn vrouw ging dan 
wel met een bootje mee langszij.
Ook trainde ik veel op de Breevaart, vanaf de Platteweg 
tot het eind. Van deze training heb ik later veel profijt 
gehad, bij het Waterpolo kon ik blijven gaan.
 

Johannes (Joop) Cabout (Gouda, 28 oktober 1927) is 
een voormalig Nederlands waterpolospeler.

Joop Cabout nam tweemaal deel aan de Olympische 
Spelen, in 1948 en 1952.

Hij eindigde met het Nederlands team op de derde 
plaats in 1948 en in 1952 op de vijfde plaats. 

In de competitie speelde Cabout voor GZC waarmee 
hij tweemaal landskampioen werd.

Cabout komt uit een echte waterpolofamilie, 
hij heeft 4 kleindochters die ook waterpolo spelen 

op hoog niveau en zijn oudste kleindochter
 Mieke Cabout heeft ook deelgenomen aan de 

Olympische Spelen en GOUD gewonnen. 
Te lezen op Wikipedi over Joop Cabout

11 december 2009 had www.goudanet.nl een vraaggesprek met Joop Cabout.
Pim Bolsterlee (Bibliotheek), Jac Piepenbrock (Streekarchief) en Cees Vermeulen  
(Sportstad) noteerden en filmden dit gesprek.
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