
G.Z.C. kampioen van Nederland 1954 

 

Donderdag 22 juli 1954 

G.Z.C. landskampioen aan de Nieuwe Vaart in de 'Schutkolk van de Kock van 

Leeuwensluis' 

 

Welke Gouwenaar heeft hier niet een levendige herinnering aan . . . 

 

G.Z.C. voor de tweede maal landskampioen. Het werd tegen het Amsterdamse Meeuwen een 

9-1 winst. 

Met de jongens uit de buurt naar de Nieuwe Gouwe. Massaal kwamen de Gouwenaars uit de 

gehele stad naar dit Waterpolo hoogtepunt. 

 

Karren 

De tribunes (karren) werden opgebouwd, al ruim voor de partij begon waren deze volledig 

gevuld met fanatieke supporters (3000). 

 

Trap halen 

Geen plek, dan snel naar huis. Trappen, stoelen, kisten, ladders alles waarop men maar kon 

staan werden naar de Nieuwe Gouwe gesleept. 

Het leek wel een volksverhuizing, rond het speelveld werden zelfs kano's gesignaleerd. 

 



Druk op het Bolwerk 
Na afloop was het publiek nog vol van de klinkende overwinning en dus de landstitel. 

Vele mensen bleven hangen rond het Bolwerk waar het steeds drukker werd. Wat ging er nog 

verder gebeuren. In de verte (stad) hoorden men de klanken van de Stedelijke Harmonie 

Caecilia. 

Maar ook aan de andere kant klonk het ,kijk nou es', want daar kwamen in volle draf 

getrokken, twee open rijtuigen, waarmee het gezelschap naar het stadhuis zou worden 

gebracht. 

 

Zegetocht 

Die tocht over Kattensingel, Kleiweg en Hoogstraat en de Markt rond is een zegetocht 

geworden. 

In de rijtuigen de spelers en trainer Gravesteijn, er achter honderden die de feestelijke stoet 

begeleidden. Overal klonk applaus en gejuich langs de kant.  

En steeds hielden de muzikanten met pittige marsen de sfeer vast. Aan de achterkant van het 

stadhuis heeft ,Ceacilia' het volkslied gespeeld, dat plechtig klonk, toen plotseling het gejuich 

in stilte overging. 

Maar, gehorst' werd er toen ,Lang zullen ze leven' werd ingezet. 

Hier bereikte de vreugde een van zijn hoogtepunten. 

 

Donderdag 22 juli 1954 

Gouda waterpolohoofdstad van Nederland 

Voor de tweede maal (1923 voor de eerste) 

in zijn roemrijke geschiedenis heeft G.Z.C. zich getooid met de kroon van het nationale 

waterpolo en het kampioenschap van Nederland behaald. 

Onder leiding van trainer Gravesteijn en de volgende spelers is dit prachtige resultaat 

bereikt. Kees van Willigen, Jan Weck, Joop Cabout, Kees van de Tooren, Hans den 

Boer, Koos Wever en Wim Beyderwellen. 

binnenkort hier het volledige verslag 

www.gzcdonk.nl 

 

Graag plaatsen wij ook uw herinnering (aanvulling) aan dit prachtige Goudse sportmoment  

bij Schrijf een reactie 

 

http://www.gzcdonk.nl/

