
Het is altijd zo geweest . . .
19 mei 1886 Goudse Zwem Club opgericht (GZC)

ACH, HOE RIJK IS DE SCHAT aan herinneringen in GZC’s historie. 
In dat geschiedenisboek is nu de derde gouden bladzijde ingebonden, een  
bladzijde, die in sierlijke letters het derde landskampioenschap vermeldt. 
Na dat jubeljaar 1923, na 1953, nu in 1957.
Nieuwe lauweren werden aan oude glorie toegevoegd. GZC’s geschiedenis is 
eigenlijk een keten van feiten en feitjes, die de stad hebben beziggehouden, en niet 
alleen de stad, vaak heel waterpolo-end Nederland. Zullen we eens wat in dat 
verleden gaan grasduinen?

Zwemmen
Op de eerste bladzijden van dat gulden boek wordt u meegenomen naar Achter 
de Vismarkt. Daar had de firma D.G. van Vreumingen een sigarenfabriek en op 
een van de afdelingen (sorteer) stonden de jongens en die hadden maar een 
gesprek: zwemmen.
Ze maakten plannen voor wedstrijden. We schrijven 1886. Er moest een 
vereniging worden opgericht en die kwam er. 19 mei 1886: 
de Goudse Zwem Club.

Waterpolo
Waterpolo stond in de tijd niet op de eerste plaats. Het was het wedstrijd-
zwemmen, dat favoriet was. GZC telde zwemmers van formaat: L.E. Bezelen, 
C.C. Krom, A.L.J. Breebaart en A. Goedewagen. Kampioenen van Nederland 
waren onder hen. De zwemmers waren meteen redders, want wie kon er 
zwemmen in die dagen? GZC deed nog meer belangrijk werk. Het behoorde tot 
de oprichters van de Nederlandse Zwembond. Dat was in 1887.

Detail zwembad aan de Houtmansgracht.  (foto Streekarchief Midden Holland)



Gebeurtenissen
Die zwemwedstrijden waren vroeger hele gebeurtenissen in Gouda. Het muziek-
korps van de schutterij trok des morgens naar ’t station om de deelnemers van de 
trein af te halen en met muziek voorop trok de stoet door de stad, met het 
bestuur aan het hoofd en de deelnemers met alle medailles op de borst er achter. 
Na afloop van de wedstrijden ging het weer met muziek in optocht naar  
,,Vredebest” in de Wijdstraat de traditionele plaats van de prijsuitreiking.

Eerste polowedstrijd 1893
De eerste polowedstrijd in Gouda werd gespeeld in 1893. En het was meteen 
raak. DJK uit Amsterdam ging met een 4-0 nederlaag naar huis. Het bleven 
wedstrijden in los verband. Pas in 1918 begon de bloei van de sport, die de 
sterkste zijde van de club zou worden. GZC kwam bij keuze in de tweede klas. 
Het promoveerde al een jaar later naar de eerste klas, waarin het groeide tot een 
geducht zevental.

1923 landskampioen
Het roemruchtste jaar was 1923. Kampioen van de afdeling, ongeslagen aan de 
kop met zes punten voorsprong op nummer twee. En toen die wedstrijden tegen 
Dolfijn, dat het Amsterdamse IJ – dat toen was wat HZPC nu is – had uitgescha-
keld. De wedstrijd in Amsterdam werd een 6-4 zege voor de Gouwenaars.  
De returnmatch op zondag 2 september in het Goudse zwembad aan de  
Houtmanstraat, is onvergetelijk. Bij de rust was het al 3-0 het werd met de 
enorme poeiers 9-0.
Het was feest in Gouda. Feesten in De Zalm met aan tafel burgemeester Mijs en 
namens de zwembond moeder Triebels-Koen, de bekende zwempropagandiste. 
Haar aanwezigheid was een symbool. Met zijn vele glorieuze prestaties is GZC 
altijd een stuk propaganda voor de zwemsport in de gehele streek geweest, een 
sport, die zovelen gezondheid en levensvreugde schenkt. 
De Markt zag zwart van mensen, die Jan de Boer en zijn mannen een ovatie  
brachten. Een enorme stoet trok achter de muziek aan bij het licht van fakkels, 
het was groots.

Twee jaar later
Twee jaar later weer op de drempel van het landskampioenschap. Nu verloren de 
Gouwenaars de strijd met het IJ. Daarna was GZC over zijn hoogtepunt heen.
In 1931 degradeerde het naar de tweede klas en er waren zeven kampioen-
schappen voor nodig om in 1946 weer naar de eerste klas terug te keren.  
In 1951 na tweemaal tevergeefs te hebben geklopt, volgde de entree in de hoofd-
klasse waarin het snel naar een topvorm groeide. In 1954 bereikte het de spits die 
het vaste bezit leek van HZPC. En nu, drie jaar later, zijn de Gouwenaars weer de 
beste zeven.

Zaterdag 27 juli 1957
Toch zijn er verschillen tussen toen en nu. Bekijkt u de kampioensfoto’s maar eens. 
Toen hoge zwarte zwempakken, nu een eenvoudig zwembroekje.
Toen kwam het aan op kracht en ,,loeiers van schoten”. Spelers waren zwaarge-
wichten. Met het vertrek van Wout den Boer was het tweemeter spel uitgebannen. 
Snelheid en techniek zijn nu de wapens.
In 1923 werd er grote bewondering uitgesproken, omdat GZC zonder de  
beschikking te hebben over een overdekt zwembad, om des winters te kunnen 
doortrainen, toch de hoogste top had bereikt.
Het Spaardersbad kwam pas veel later en was de grondslag voor de nieuwe  
bloeiperiode.

Waterpolo in de jaren ‘50 aan de 
Nieuwe Vaart.
Groentekarren als tribune ! ! !
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Houtmansgracht
Dat oude Goudse open zwembad aan de Houtmansgracht. Wat liggen daar vele 
herinneringen. GZC was de eerste waterpoloclub, die tribunes rond het water liet 
bouwen om de toeschouwers te bergen. Zo’n groot bezoek was een unicum.  
Maar waar zoveel bezoekers zijn, zijn er vele chauvenisten. En omdat het wel eens 
heet toe kon gaan en omdat voor alles de veiligheid van de scheidsrechter moest 
zijn gewaarborgd, werd aan de Houtmansgracht een scheidsrechtersplatform boven 
het water gebouwd, alleen te bereiken via een ladder die tijdens de werdstrijd werd 
weggehaald.

Jan den Boer
Groot is het Goudse aandeel geweest in het nationale en internationale polo.  
GZC is een graag geziene gast op buitenlandse toernooien. Vele Gouwenaars  
speelden in het Nederlandse polozevental. Wie kent niet meer de namen van 
Jan den Boer, die er zesmaal in uitkwam. 
Bokhoven met vijfmaal, IJsselstijn met een keer en Slop met vier.
Jan den Boer, de onvergetelijke Goudse zwempionier, was ook enkele malen  
aanvoerder.
Hij en Bokhoven speelden in 1924 in de Olympische ploeg te Parijs. In 1928, bij de 
spelen in Amsterdam, vervulde den Boer opnieuw een belangrijke rol, nu als 
organisator van het polotoernooi.
Maar ook nu zijn er bekende namen. Cabout werd afgevaardigd naar de  
Olympische spelen in Londen en Helsinki. Cees v.d. Tooren had vorig jaar een plaats 
voor Melbourne verworven, maar de reis ging niet door.

GZC neemt een bijzondere plaats in in Gouda. Dat ziet ge bij elke thuiswedstrijd, 
wanneer duizend tot ruim tweeduizend bezoekers de prestaties komen 
bewonderen. Het blijkt ook uit het grote meeleven in de stad. Zoals gisteravond 
toen honderden bij ons bureau aan de Zeugstraat naar de uitslag kwamen kijken of 
belden. GZC dankt die sympathie aan zijn prestaties. Maar meer nog wellicht aan de 
eigen sfeer van vriendschap onderling, GZC werd als een vriendenclub opgericht. 
Het is het gebleven.
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