
We voelden het overspelen tegen Joegoslavië 
 als groot onrecht 

Joop Cabout  
terug uit Helsinki 1952

En toen de wedstrijd zelf:  
tegen die speelwijze konden we niet op

,,Gezamenlijk personeel Kaarsenfabriek Gouda feliciteert waterpolospelers met 
behaalde successen en ziet met vertrouwen laatste fase tegemoet, succes”.
Zo luidde het telegram, dat de Kaarsenfabriekers donderdag, na de wedstrijd 
Nederland-Hongarije, naar Helsinki zonden om de Hollandse waterpolospelers 
een hart onder de riem te steken voor de tweede ontmoeting tegen Joegoslavië.
De andere morgen werd de wedstrijd gespeeld . . . . straatmakers in de  
Korte Akkeren legden voor een half uur het werk neer om naar het radioverslag 
van Dick van Rijn te luisteren.

Des avonds werkten zij dertig minuten over. Op kantoren kwamen tientallen 
employe’s te laat . . . in bedrijven werden radiotoestellen neergezet.
En dat allemaal om in gedachten in het Finse zwemstadion te zijn, waar de 
spannendste wedstrijd van het waterpolotournooi werd gespeeld.
Hollandse gedachten waren Finland, bij van Feggelen en Braasem, bij Bijlsma, 
van Gelder, Korevaar en Smol. Maar vooral bij onze Goudse speler Joop Cabout, 
de enige Goudse deelnemer aan de Olympische spelen, die als rechtsvoor zijn 
steentje heeft bijgedragen aan de successen van het Nederlands zevental.

Een wens: terug naar Holland
Zondagmiddag is hij op Schiphol uit het vliegtuig gestapt, dat de spelers een dag 
eerder in Holland bracht dan de bedoeling was.
Toen de jongens uitgeschakeld waren, wilden zij maar een ding: naar Holland 
terug, om op rust te komen van de emotionele dagen. Joop Cabout, de 24-jarige 
GZC-er, is nu weer thuis bij zijn ouders aan de Van Itersonlaan. 
,,Ik heb een week nodig om op rust te komen.”is het eerste wat hij de bezoeker 
zegt. Net als alle polospelers is hij nog wat terneergeslagen door de  
teleurstellingen, die de Hollanders te verwerken hebben gekregen.  
De geschiedenis kent u allemaal, al hebt u nooit iets van waterpolo geweten.
Dat Nederland met zijn vertegenwoordigers heeft meegeleefd, bewijzen de 
honderden telegrammen met opbeurende woorden, die naar Helsinki zijn 
verzonden.
Overal vandaan kwamen ze, zelfs van de Amsterdamse Beurs, die op de tijden, 
dat onze ploeg speelde, stillag.

Joop Cabout
Joop Cabout ziet alle gebeurtenissen nog precies voor zich. Zijn heenreis op 
maandag 21 juli hoe het gezelschap in een hangar in Stockholm uren in de kou 
moest wachten op een doorgaande verbinding; de aankomst in Helsinki en het 
bijwonen van de eerste wedstrijden.
De Nederlandse athleten werden aangemoedigt op hun nummers.  
Joop zag de 5000 meter voor heren, die enerverende wedstrijd, die op naam  
van ZATOPEK kwam.
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,,We waren een beetje 
boos op de  

scheidsrechter, omdat 
hij onze tegenpartij een 

doelpunt toekende, 
nadat hij al voor een 

overtreding  
had gefloten”,  

gaat Joop verder.
,,Maar we wonnen, dus 

we praatten er verder 
niet over.  

PROTEST TEGEN  
EIGEN DOELPUNT???

En daar diende  
Joegoslavië een protest 

in, omdat het een 
doelpunt te veel had 

gekregen.

verslag Goudsche Courant 
dinsdag 5 augustus 1952

Joop Cabout vertelt nog graag 
over zijn mooie sportloopbaan. 

Cabout we hebben er van 
genoten (red.).



Eerste training
Des woensdags 23 juli
Des woensdags was de eerste training in een bad, dat in een baai gelegen is. 
Dertien graden was het water.
,,We waren zo weer op het droge, veel te koud was het,” vertelt de Gouwenaar, 
die in 1948 reserve was bij de Olympische spelen te Londen.
Natuurlijk hebben de poloers de kust verkend. Zij keken naar de wedstrijden van 
hun concurrenten en speelden een oefenwedstrijd tegen Amerika (6-3 voor 
Nederland).

,,Rusland” was onze fairste tegenstander
Vrijdag 25 juli
Toen kwam op vrijdag 25 juli de eerste ontmoeting, tegen Rusland. ,,Rusland is 
onze fairste tegenstander geweest”, vindt de Gouwenaar. 
We wonnen met 3-2 in een fijne wedstrijd. De Russen zijn niet zo snel als wij. 
Bovendien spelen ze alles over de midvoor. 
De volgende dag ging de strijd tegen Argentinie, een ploeg waarover veel was 
gezegd, maar die in het water tegenviel. Natuurlijk waren de Argentijnen uit het 
echte Zuidamerikaanse hout gesneden, maar met onze snelheid waren we ze de 
baas.
En verder gaat het verhaal, over de wedstrijd tegen Zweden (7-1), de wedstrijden 
van andere landen, die de Nederlanders bijwoonden, en de uitstekende  
stemming die er in het Hollandse kamp heerste.

Eerste wedstrijd Joegoslavië
Tot de wedstrijd tegen Joegoslavië kwam ,,Geladen gingen we in het water, want 
alles stond op het spel. In deze wedstrijd waren we beslist sterker en onze 3-2 
overwinning was zeker verdiend.”vertelt Joop Cabout.
Hij maakte in deze wedstrijd zijn enige doelpunt tijdens de Olympische spelen.
Met een wire-recorder zijn thuis alle reportages van de radio ,,afgetapt”en zo kan 
Cabout zijn eigen doelpunt nu nog ,,horen”.
,,We waren een beetje boos op de scheidsrechter, omdat hij onze tegenpartij een 
doelpunt toekende, nadat hij al voor een overtreding had gefloten”, gaat  
Joop verder.
,,Maar we wonnen, dus we praatten er verder niet over. En daar diende  
Joegoslavië een protest in, omdat het een doelpunt te veel had gekregen.
Het was duidelijk, dat de Joegoslaven alles op haren en snaren zouden zetten om 
de wedstrijd overgespeeld te krijgen. 
Ongerust over het protest waren we helemaal niet, want een kind kon zeggen, 
datn het afgewezen zou worden.
De waterpoloboard adviseerde het niet in behandeling te nemen. Daarmee is de 
kous af, dachten we, want de F.I.N.A. neemt altijd de uitspraak van de  
waterpoloboard over.

,,We waren woest”
En de F.I.N.A. nam het protest echter wel in behandeling en beslistte, dat de 
wedstrijd moest worden overgespeeld. De motivering hebben we nooit gehoord.
We voelden de beslissing als een groot onrecht en we waren woest. 
Des avonds liepen de Hollanders de chef-de-mission Karel Lotsy, tegen het lijf. 
De poloers op hem af. Ook hij was natuurlijk verontwaardigd over deze  
schending van alle regels.
De gehele avond heeft hij voor ons gevochten. Tegen de toewijzing van het 
protest en later tegen de beslissing, dat de wedstrijd de volgende morgen om 
acht uur moest worden overgespeeld.
Ter wille van de Finse gastheren hebben we ons niet teruggetrokken, zegt Joop 
Cabout.
Maar we hebben op het punt gestaan niet meer te spelen. Karel Lotsy heeft des 
avonds een ultimatum gesteld overspelen op een andere dag of terugtrekking. 
De F.I.N.A. hield een slag om de arm, stelde de wedstrijd uit, maar zeide niet, 
wanneerm de wedstrijd wel gespeeld moest worden.

Olympisch dorp Helsinki 1952

Spelmoment tegen Joegoslaven



Zenuwslopend
Het zijn zenuwslopende dagen geweest, voor ons allemaal. In de wedstrijd tegen 
Hongarije waren de Hollanders van slag af. Het oude vuur was in de eerste helft 
helemaal zoek. En zo konden de Hongaren ook met 4-1 voorkomen.
Maar toen ontvlamde ineens de vonk, die de ploeg tot een laaiend enthousiasme 
bracht.
Het werd 4-4 en had de wedstrijd een minuut langer geduurd, de Hollanders 
hadden, daarvan is Joop Cabout overtuigd, gewonnen.

,,Het ging zo hard”
En toen Nederland-Rusland 4-2. Vrijdagochtend de wedstrijd tegen de  
Joegoslaven. Prinses Beatrix liet de opening van de ruiterwedstrijden, die die 
dag begonnen, er voor schieten en zat op haar vertrouwd geworden plaats op de 
tribune.

2-1 verlies
We hebben verloren met 2-1. het is allemaal bekend. Maar onze tegenstanders 
speelden zo zwaar, zo ruw en vaak ook gemeen – Smol werd met de hand boven 
water in het gezicht geslagen, terwijl de bal helemaal niet in de buurt was – dat 
we er niet tegen op konden.
Bovendien was de Zweedse scheidsrechter erg lankmoedig. De regel luidt, dat na 
drie zelfde overtredingen de speler uit het water moet.
We kregen wel acht, negen vrije worpen te nemen, tegen dezelfde speler voor 
dezelfde overtredingen, maar geen man ging het water uit. Eindelijk een. Het 
ging er bij de Joegoslaven om los van de man te zwemmen, zwom je dichtbij 
mee, dan zat je zo onder water.
Je kon niet naar de bal talen of je lag onder.
En daartegen was niet te vechten. Nee, goed is het met de F.I.N.A. niet geweest. 
,,Hogere politiek”zit er achter, vermoeden we”.
Natuurlijk was na deze nederlaag de stemming beneden nul. De twee resterende 
wedstrijden om de vijfde plaats werden gespeeld als een formaliteit.

Prins Bernhard
Het medeleven in Helsinki was ook groot. 
Op een Finland-Nederland bijeenkomst hebben Braasem, Bijlsma en  
Joop Cabout zaterdagavond een gesprek gehad met Prins Bernhard, die ook vol 
over het gebeurde was.

Hartelijke ontvangst
De hartelijke ontvangst in Nederland – honderden waren op het vliegveld, met 
natuurlijk een groep getrouwen van de GZC – deed veel leed verzachten.

Trainen voor Australië
En nu gaan de jongens trainen voor de volgende Olympiade in australie.  
Want daarop is elke voorbereiding gericht. 
,, Dan zullen er echter wel jongere krachten in de ploeg zijn”, denkt Joop Cabout. 
Eerst komen nog de wedstrijden om de trofee van Italie, die volgend jaar in 
Nijmegen worden gehouden.

Maar ellereerst rusten . . .
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