
Nederland - Joegoslavie 3-2 
(eerste wedstrijd tegen Joegoslaven juli 1952) 

Ons poloteam: niet zonder veine
Waarna de beroemdheden het bassin in allerijl ontruimden 

teneinde ons poloteam gelegenheid te geven de Joegoslaven duidelijk te maken, 
dat wij het nog altijd op een der medailles hebben voorzien. Het moeilijke aan deze 

wedstrijd was, dat ook de Joegoslaven al met niet minder forse voornemens naar  
Helsinki waren gekomen en dat zij met het oog daarop een zevental in elkaar gespijkerd 

hebben, dat in alle opzichten van wanten weet.

De volgelingen van de heer Tito beschikken over een verfijnde techniek, welke zij, merkwaardig  
genoeg, paren aan een bikkelharde manier van spelen. Het was met deze wapens dat ze er in  
slaagden Nederland direct al voornamelijk in het defensief te dringen en wellicht zouden ze in de 
eerste minuten ons poloteam inderdaad midscheeps getorpedeerd hebben, ware het niet dat 
Bijlsma, Korevaar, Cor Braasem en vooral Max van Gelder toevallig vandaag hun allerbeste vorm 

haddenmeegebracht.

Het was te midden van dit onvermoeibare Joegoslavische offensief. Waarin de Nederlandse 
belangen meer dan eens gesteund werden door paal en lat, waarop felle schoten van de  

Joegoslavische voorhoede afstuitten, dat Nederland zowaar de leiding nam.

Het gebeurde in één enkele flits, Middenvoor Jezie kwam in vrije positie voor ons 
doel, had eigenlijk maar voor het inschieten, doch plaatste nog eenmaal naar 

links, waar Cor Braasem de bal bemachtigde. Hij expedieerde hem naar Ruud 
van Feggelen die, verlaten door de mee opgezwommen Joegoslavische 

verdediging, rustig op zijn kans te wachten lag. Geen seconde later 
hing het eerste Nederlandse doelpunt op het scorebord!
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Het spel werd feller zo fel, dat de uitstekende Belgische arbiter er zijn handen aan vol kreeg.  
Hij bestrafte een overtreding van Smol met een vrije worp, die door de Joegoslaven prompt werd  

benut (1-1).

Hij zond daarna de Joegoslavische middenachter ter afkoeling uit het water en zag toen, hoe nu  
Joop Cabout voor Nederland een vrije worp in een doelpunt omzette (2-1). Hij trakteerde vervolgens 
de Joegoslaven weer op een vrije worp en een doelpunt (2-2), waarna het er naar begon uit te zien, 
dat wij het feest met een onbevredigend gelijk spel zouden besluiten. Toen ging de Joegoslavische 

middenachter weer buiten zijn boekje en aan de kant joeg Van Feggelen de viermeterworp  
zegevierend in de Joegoslavische touwen. (3-2).

Zo omzeilde dan ons zevental niet zonder veine een uiterst gevaarlijke klip en  
kwam de zo begeerde medaille al weer een beetje dichter bij.

De overige waterpolo-uitslagen waren: 

Rusland - Egypte 3 - 2     Zweden - Argentinië 7 - 2     België - Zuid Afrika 4 - 0 
Spanje - Brazilië 6 - 4     Oostenrijk - Engeland 3 - 3     Spanje - Brazilië 6 - 4  

Oostenrijk - Engeland 3 - 3     Hongarije - Duitsland 9 - 1
Italië - Ver. Staten 5 - 4
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