
HET SPAARDERSBAD 

Als rode draad in  
dossier SPORTSTAD 

Zaterdag 24 januari 1939 werd  
Het Spaardersbad geopend.

In 2014 is het dus 75 jaar geleden dat de  
Gouwenaars voor het eerst in een overdekte 
zweminrichting konden zwemmen.
Het is dus niet verwonderlijk dat dossier  
SPORTSTAD op zoek is gegaan naar de 
historie van dit (SPAARDERS) bad.

Millioenste bezoeker
December 1947 was de huldiging van de  
Millioenste bezoeker aan Het Spaardersbad.  
Er zijn zeker in de jaren daarna nog duizenden 
bijgekomen.
(we komen hier nog op terug).

Wim den Boer
Na enig speurwerk is het gelukt om 
Wim den Boer, zoon van de grote initiatiefnemer 
Jan den Boer te vragen om iets uit het verleden, 
verre verleden te schrijven over de  
totstandkoming van dit voor sportief Gouda 
bijzondere SPAARDERSBAD.

Vele Gouwenaars hebben hier zwemmen geleerd. 
Wie heeft er geen herinneringen aan b.v. het 
schoolzwemmen.

Ook op sportief gebied heeft dit bad voor vele 
sporters prachtige hoogte punten opgeleverd.
Graag publiceren wij hier om te beginnen de 
mooie herinneringen van Wim den Boer die als 
12-jarige vanaf 1935 tot januari 1939 de gehele 
ontwikkeling van dichtbij heeft meegemaakt.

Overdekt zwembad
Het Goudanet heeft mij benaderd om  
Het Spaardersbad vanuit het verleden, verre 
verleden nader te belichten.  
Mijn naam is Wim den Boer en wat daarbij 
belangrijk is dat ik geboren ben in 1923.
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Het jaartal van mijn geboorte is voor dit verhaal 
belangrijk, want op mijn 12de jaar in 1935 heb ik 
in de huislijke kring kennis gemaakt met de eerste 
stappen om tot de stichting van een  
OVERDEKT ZWEMBAD in Gouda te komen.

Stichtingsbestuur
Organiek werd het Stichtingsbestuur samenge-
steld en het is belangrijk om tot het welslagen te 
komen werden een aantal Gouwenaren benaderd 
om hun medewerking te verlenen.

Jan den Boer, initiatiefnemer verzamelde  
deskundige als gevolg waarvan de heer Harms, 
directeur van de toenmalige Rotterdamsche Bank, 
de functie van penningmeester op zich nam.
De heer Grendel, apotheker was bereid zijn 
terrein te bewaken, mevr. T. Bokhoven-Keiser, 
zwemmen is ook een damessport en als  
doorgewinterde GZC’er voltooide de heer  
G. de Wilde het bestuur, waarbij voor de  
12-jarige enige twijfel bestaat of de heer  
De Witt Wijnen, Jurist, direct deel ging uitmaken.

Leerschool
Mijn leerschool vanuit de huiselijke kring werd 
geleid door mijn vader. Het bestuur heeft het 
voortreffelijke idee geboren doen worden, ter 
verkrijging, cq de naam van het aanstaande 
overdekte zwembad eer aan te doen, want  

Het SPAARDERSBAD zou zijn naam gestalte 
moeten geven.

Levenslang toegang
De financiele consequenties werden door de 
bestuursleden ter harte genomen d.w.z. er 
werden Spaarobligaties verkocht en de waarde 
van 1 obligatie was fl. 360 deze waren renteloos, 
doch een bepaalde korting voor een vol gestorte 
obligatie werd beloond middels een korting op 
het zwemabonnement.
Als goede kooplieden werd per 3 obligaties 
(volgestort) op naam een levenslang toegang tot 
het zwembad verstrekt.
Het ligt mij bij dat de bestuurders op pad gingen, 
mijn vader op de fiets in de avonduren om 
gegoede zwemmers te benaderen, er werd 
redelijk enthousiast gekocht.

Sportfondsenbaden

Sportfondsenbad Amersfoort

Propagandatochten werden met privé auto’s 
georganiseerd en . . . de stoet werd steeds langer 
Delft enkele andere gemeente werden op deze 
manier bezocht. Als type zwembad werd gedacht 
aan de Sportfondsenbaden in Amersfoort en 
Zaandam met de medewerking van de NV ,,de 
Sportfondsen” in Amsterdam ging het bestuur te 
werk.

Sportfondsenbad Zaandam



Overdekt Sportfondsenbad “Zaanland”.  
Sportfondsenbad Zaanland aan de Mauvestraat 2 is 

bijna 70 jaar oud en ontworpen door architect 
Wolter Bakker, die in Nederland veel zwembaden 

ontwierp. Het werd net voor de  
Tweede Wereldoorlog gebouwd en in 1973 ingrijpend 

gerenoveerd.  
Het Sportfondsenbad Zaanland staat (2007) 12 jaar 

leeg en wordt bewoond door krakers.  
Het wordt (2007) te koop aangeboden, met als 

voorwaarde dat het gebouw in zijn huidige vorm 
behouden blijft.  

Na de sluiting van het bad kwam een aannemer met 
een plan voor luxe appartementen, de aannemer 

ging failliet en het plan ging niet door.

Spaardersbad vervolg
De overhead kosten heeft echter onze wegen 
gesplitst, zulks met volledige instemming van onze 
penningmeester.

Rekenaars
Voor de rekenaars onder u zult u constateren dat 
1923 plus 12; 1935 is, 4 jaren werden geijverd om 
het om het beoogde bodembedrag van  
ca. fl. 50.000 te verzamelen. 

Onze Goudse aannemer, de fa. de Korte, bracht 
zijn offerte uit en voor het resterende bedrag 
werd een Hypotheek van fl. 30.000 gesloten.

Eeeste duik
1939 in januari werd ,,HET SPAARDERSBAD” 
geopend. Mijn zuster had de eer de eerste duik te 
nemen. Ook zij had vanuit de huislijke gesprekken 
het een en ander opgestoken en enigermate blij 
was ons hele gezin.
Na de eerste paal en het doorknippen van het lint 
kon Gouda zich bij de eerste 10 overdekte baden 
in Nederland scharen.
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