
Familie van Vreumingen van oudsher verbonden aan 

G.Z.C. 

De Goudsche Zwemclub werd opgericht op 19 Mei 1886.  

Dat geschiedde heel gemoedelijk. 

 

A.D. van Vreumingen 

 

11 jaar voorzitter 
Nadat de heer Lunenburg reeds een jaar na de oprichting als voorzitter bedankte, trad de heer 

van Vreumingen als zoodanig op en deze heeft die functie tot 1898 vervuld. 

Nadien is de heer van Vreumingen opgetreden als lid der Commissie van Toezicht op de 

Stedelijke Zweminrichting, van welke commissie hij op den huidigen dag nog immer 

belangstellende voorzitter is. 

Een der oprichters, de heer A.D. van Vreumingen geeft daarvan in het zoojuist verschenen 

aardige en met allerlei leuke kieken geïllustreerde gedenkboek der club (40 jaar), de volgende 

beschrijving: 

De ,nursery' van de G.Z.C. was de sigarenfabriek van de firma D.G. van Vreumingen, in het 

gebouw Achter de Vischmarkt, waar thans de tabaksfabriek van deze firma is gevestigd. 

 



 

Geboortehuis G.Z.C. in 1886 (Achter de Vischmarkt) 

 

Daar waren in 1886 werkzaam C. Lunenburg, B. Augustijn, Aart Hoogendijk en A.D. van 

Vreumingen, die graag na de stoffige werkzaamheden verfrissching zochten in het Goudsche 

zwembad. 

 

Aan de sorteertafel 

Het was in 1886 dat aan de sorteertafel op die fabriek tot oprichting van een club besloten 

werd, waarna op een constitueerende vergadering alles definitief werd vastgesteld en er al 

spoedig een onderlingen wedstrijd plaats had. 

En uit den eersten tijd vertelt deze schrijver dan nog, wat de verhoudingen zoo typisch 

teekent: 

 

Met muziek door de stad 
Gezellige jaren waren dat, die kinderjaren van de G.Z.C. Prettige wedstrijden en veel 

sympathie men medewerking van bekende Goudsche ingezetenen. 

Zoo'n wedstrijd was een evenement in Gouda, vooral ook omdat na afloop daarvan het 

bestuur met alle leden en zwemmers, met muziek voorop, in optocht door de stad ging. 



Bij het Cafe ,Vrede Best' in de Wijdsraat werd de stoet ontbonden en daar had dan de 

prijsuitreiking plaats. 

 

Beszelzen kampioen van Nederland 
En toen de heer L. E. Beszelzen (bekend rugzwemmer) uit Amsterdam als kampioen van 

Nederland terugkwam: ,De oude zwemmeester Groenendaal was er trotsch op dat in het 

Goudsche bad zoo'n zwemwonder was opgekweekt, hield men een toespraak en begon een 

vroolijk deuntje op z'n viool te spelen en toen ging in optocht het bad rond. 

De zwemmeester met de viool voorop, dan de kampioen Beszelzen met takken en bladeren 

van de struiken van het bad gelauwerd en daarachter het bestuur, de zwemmers en de 

bezoekers van het bad. 

 

C.C. Krom menschenredder 
Dan noemt schrijver ook nog het bekende lid C.C.Krom (won tal van prijzen op nationale 

banen), thans helaas overleden, die niet alleen op wedstrijden met succes uitkwam en z'n borst 

vol medailles had, maar bovendien bekend stond als menschenredder, daar hij verscheidene 

drenkelingen het leven redde. 

 

Grappig verhaal 

En dan nog het volgende grappig verhaal:  

Zondagsmorgens kwamen de leden van de club op het bad trouw bijeen, dan werd er veel 

geoefend en had er soms wel ter afwisseling een voorstelling plaats van de schipbreuk der , 

Medusa'. 

De ouden boot werd dan met clubleden bemand en door heftig schommelen liet men deze in 

het diepe bassin zinken. 

Statig verdween dan de boot in de diepte en onder groot geschreeuw ging de bemanning mede 

onder water en als de schipbreukelingen weer boven kwamen, dan begon het zwaarste werk. 

De boot werd dan met vereende kracht de helling van het ondiepe bassin opgesleept en leeg 

gehoosd'. 

Bij het hierboven genoemde viertal sloten zich nog aan de heeren C.C. Krom en Albert 

Hoogendijk en met hun zessen vormden zij de vaders van de Gousche Zwemclub. 

Door al die jaren heen is de heer A.D. van Vreumingen in nauw contact met de club gebleven. 

 

11 jaar voorzitter 
Nadat de heer Lunenburg reeds een jaar na de oprichting als voorzter bedankte, trad de heer 

van Vreumingen als zoodanig op en deze heeft die functie tot 1898 vervuld. 

Nadien is de heer van Vreumingen opgetreden als lid der Commissie van Toezicht op de 

Stedelijke Zweminrichting, van welke commissie hij op den huidigen dag nog immer 

belangstellende voorzitter is. 

 



bron: De Goudschen Courant publiceerde in 1926 met een speciale bijlage over De Goudsche 

Zwemclub. (1886-1926). 

Familie van Vreumingen 

realisatie: Cees Vermeulen 

 

Loet van Vreumingen (genietend van zijn sigaar) en  

M. Koster-van Vreumingen poseren voor de familieportretten. 

 

 

 

 


