
Gouda waterpolohoofdstad van Nederland 22 juli 1954 

G.Z.C. werd door een daverende  
overwinning landskampioen

Voor de tweede maal 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.

1923 voor de eerste maal
In 1923 werd G.Z.C. voor de eerste maal kampioen van 
Nederland in de ,Stedelijke Zweminrichting aan de 
Houtmansgracht’.
Het volgende zevental was hier verantwoordelijk voor 
Dick IJsselstijn, Kees IJsselstijn, Gerrit Gabry, Joop van de 
Ree, Jan den Boer, Ad Slop en Wim Bokhoven.

In topvorm tegen Meeuwen,  
dat er niet aan te pas kwam.
De hoop is werkelijkheid geworden, het eerste zevental 
van de acht-en-zestigjarige Goudse Zwemclub is  
kampioen, ongeslagen kampioen van Nederland.

G.Z.C. had gisteravond in de thuiswedstrijd tegen  
Meeuwen aan een gelijkspel genoeg om feest te gaan 
vieren, maar vond een dergelijk resultaat op deze  
glorieuze dag blijkbaar veel te mager.

Het toeschouwersrecord werd weer gebroken, het aantal zweefde ditmaal rond 
de drieduizend.
Ze hebben G.Z.C. zien winnen, die kijkers, met 9-1, trots en troimfaal.
Ze hebben G.Z.C. in topvorm aanschouwd, dit G.Z.C., dat inderdaad de sterkste 
in de lande was. Zonder enige twijfel.

Met de rust was het al 5-0
De Meeuwen, de Amsterdamse Meeuwen, die toch over het algemeen  
beschouwd worden als katjes, waarvoor je beslist handschoenen moest  
aantrekken, zijn overklast.
Tegen G.Z.C., met zijn voortreffelijke conditie, z’n tempo, z’n spelzuiverheid en 
schotvaardigheid, hadden de Amsterdammers alleen maar lege briefjes in te 
brengen. Zelfs Rudi van Feggelen, de middenvoor, die internationale naam en 
faam verwierf, had er niet van terug.
Hij kreeg in dit duel nauwelijks de bal in z’n nabijheid. En kwam er dan eens een 
verre pass, dan lag Wever hem het leven wel zo zuur te maken, dat er alles bij 
elkaar niet meer dan een doelpuntje op Rudi’s naam staat. ’t Was het laatste 
goaltje en de Meeuwen hadden er nog net het laatste woord mee.  
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Maar v.d. Tooren had daarvoor met vijf stuks toch beslist beter gesproken.  
Het publiek was nauwelijks op de wedstrijd ingesteld of Hans den Boer kogelde 
al een enorm schot voor doel langs.

1-0 v.d. Tooren
Een Meeuwen-aanval werd afgeslagen, Cabout kreeg een vrije worp, die  
afgemeten nar de middenvoorplaats ging en daar lag plotseling v.d. Tooren.  
Er werd een midachter met een opwippertje in de luren gelegd, en werd ’n 
keeper Wagenaar volkomen verrast en Gouda danste (1-0).

Van een leien dakje
Gouda kon blijven dansen, want G.Z.C., dat er zin in had – natuurlijk – en zich 
volledig gaf, hield de wedstrijd van a tot z in handen, het zette aanval op aanval in 
schema, schiep posities en loste schoten, dat de Amsterdamse doelman op het 
laatst niet meer wist, waar hij grijpen moest. ’t Werd 2-0 toen v.d. Tooren een 
hoekworp nam, door Beyderwellen achterwaarts met een omhaal afgerond.  
’t Werd 3-0, bijna op dezelfde wijze, met Hans den Boer, ditmaal als afwerker. 
Overigens had Hans het wat de Amsterdamse doelman betreft op dat moment 
niet al te moeilijk, want deze jonge Meeuw zag toen altoos sterren, die v.d. Tooren 
met brillant goochelwerk, bekroond met een fameuze kogel, in z’n hoofd had 
getoverd. Joop Cabout nam tot aller Goudse vreugde een vierde doelpunt voor 
z’n rekening, na een heel knappe sprint 4-0.

Ademloos
En toen kwam het. Ademloos zag een ieder, dat Wever door arbiter Brogt uit het 
water werd gezonden, ademloos aanschouwde men, dat Van Feggelen zich 
opstelde voor een strafschop. Een enorme zucht van enorme verlichting, het 
schot ging tegen de paal. En op dat spannende moment bewees G.Z.C. zijn 
klasse. Toen toonde het zich in de gedaante van ware kampioen, door met een 
mannetje minder zelfs meer te doen dan stand te houden. 
De Goudse poloers hielden, wat men zo noemt de deur dicht, ze sloegen zelfs 
een tweede aanval af, Weck keerde het, daaruit komende schot en de bal kwam 
van Weck bij aanvoerder Van Willigen. Cabout had intussen een vrij plekje 
uitgekozen, vanwaar hij de ontvangen pass doorstuurde naar v.d. Tooren . . . en 
luide juichte G.Z.C. Ruststand 5-0! Had de grootste optimist dat durven hopen?

Kees v.d. Tooren schoot lustig verder
En hoe het na het draaien ging? Van hetzelfde laken en pak. Weer ging het van 
dik hout zaagt men planken en weer kwam er een enorme druk op het doel van 
de Amsterdammers. Een druk, die vooral, v.d. Tooren in schoten en doelpunten 
onderstreepte. Ja, die Kees was voortreffelijk in vorm. Het boterde trouwens in de 
hele ploeg uitstekend. Doelman Wagenaar kreeg tenslotte al de schrik over al 

zijn leden, als de bal ook maar in de richting 
van v.d. Tooren zeilde. 

Bibberend
Daar komt er weer een, dacht-ie meestal 
bibberend en vaak had-iegelijk ook.  
Ze kwamen, oerhard, zuiver en onhoudbaar.  
Zelfs voor deze jonge doelman van het  
Nederlandse Jeugdzevental.
v.d. Tooren 6-0, v.d. Tooren 7-0.  
Toen Wever en Van Feggelen samen het water 
uit. Niets op tegen, dachten de G.Z.C.-ers en 
via Cabout werd het 8-0. 

Wim Beyderwellen (links) kon 
Cees v.d. Tooren goed vinden

Veel publiek bij de kolk van de 
sluis (Nieuwe Vaart)



Een stand, die een ongekende sensatie betekende, een stand, waarvoor men een 
heel eind in de Meeuwen-historie terug moet gaan om die nog eens op de een of 
andere bladzijde te ontdekken.

Rudi en Koos kwamen dus terug. Waarop Hans den Boer z’n Amsterdamse maat, 
die wegens een blessure uitviel, op de kant volgde en de verhouding toch weer 
zes tegen zes werd.

6 tegen 6
Het mannetje minder in beide ploegen vormde geen enkel bezwaar voor  
handhaving van het tempo. En handhaving van het Goudse overwicht, waarin  
v.d. Tooren nogmaals inspiratie voor een schitterend doelpunt vond.  
Toen moest Wever in de laatste fase van de strijd nog een keer het water uit.  
Van Feggelen nam nu de strafschop beter en passeerde G.Z.C. uitenemende 
goalie Jan Weck een keer 9-1. Dat ene doelpuntje kon de Goudse kampioenen 
niet meer deren. 
Het muziekkorps had op dat ogenblik z’n telefoontje ,KOMEN’ heus al binnen.
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