
G.Z.C. voor de derde maal kampioen van Nederland
juli 1957

Een wedstrijd, waarin de spanning te snijden was:  
4-1 (rust) . . .5-5 . . .6-5!

In  laatste  seconde 
viel  beslissing

AZPC – G.Z.C. 5-6 
Als de Gouwenaars de kin wat verder naar voren steken en hun blikken wat meer 
trots de wereld insturen is dat echt  geen wonder.

Gouda heeft weer wat meer aanzien gekregen. G.Z.C. is gisteren in Amersfoort 
opnieuw kampioen van Nederland geworden.
Negen wedstrijden werden negen overwinningen voor de Goudse Zwemclub. 
Een trots resultaat dat het landskampioenschap waterpolo  in Goudse handen 
bracht.
En al was die negende zege in successie er een van het allerbenauwdste soort, 
het kampioenschap zal maandag bepaald niet met minder luister worden  
gevierd.

In de laatste seconde viel  
beslissing
De vraag of G.Z.C. er in zou slagen het feest 
binnen de muren te halen, heeft in Amersfoort 
pas in de allerlaatste seconde van de strijd 
een antwoord gekregen.
Toen eerst zag men het dubbeltje-op-zijn-kant 
in Goudse richting omvallen.
Ja dat duel tussen AZPC en G.Z.C. was nu eens 
echt een wedstrijd  om over naar huis te 
schrijven. 

Zo’n wedstrijd die supporters naar adem doet 
snakken, met een spanning, die door  
armdikke kabels aangesnoerd lijkt.
Wat hebben de Amersfoortse het hun tegen-
standers moeilijk gemaakt. Hoe voortreffelijk 
zijn ze in de tweede fase naar voren gekomen 
om G.Z.C. een fraaie voorsprong te  
ontfutselen.

G.Z.C. 1-4 voor
Met vier-een stonden de Gouwenaars voor  bij het draaien. Het was dik verdiend 
op het moment en iedere Goudse supporter – en er waren er wat – had zo’n blik 
in de ogen van ,wat-doet-nie-wat’ . . .
Luttele minuten was alle triomf uit de kijkers verdwenen, was er bij dit harde 
maar faire duel alleen nog maar plaats voor angstige spanning.
Een spanning van dusdanig formaat, dat meer dan een lid van het  Gouds  
legioen na afloop als ik geweten had, dat het zo zo zou gaan, was ik echt thuis 
gebleven . . . En op dat moment trilden alle ledematen.
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Maar goed u wilt iets over die eerste helft weten. U wilt weten wie of het eerste 
doelpunt maakte. Wel dat was v.d. Tooren. Hij boog een hoekworp van  
Beyderwellen met een fraaie omhaal feilloos naar dat doel van het doelvlak waar 
doelman Beitler niet te vinden was. G.Z.C. leidde 1-0 en G.Z.C. trok het  
openinfsoffensief met een opvallende kracht door.

De Gouwenaars dicteerden voluit het tempo in de eerste minuten. AZPC kon er 
het fraaie tegenspel nog niet op vinden. Het gaf z’n acties nog te weinig vaart en 
vooral wat te weinig fantasie en durf, twee factoren die op dat moment juist volop  
in het Goudse spelletje te vinden waren. Niemand stond verbaasd, toen G.Z.C.  
wat meer uitliep. Een ver schot van Beyderwellen verraste de Amersfoortse 
goalie en men kon 2-0 noteren.

Even heeft toen in de harten van het Goudse legioen, de angst aan de poort 
geklopt. AZPC kam met een tegenpunt. Middenvoor G. Mosterd – in ver vooruit-
geschoven positie – nam Wever zo maar in het ootje, veroverde ruimte voor een 
achterwaartse armzwaai en Weck kon op dat schotje geen vat krijgen. 2-1.
Maar G.Z.C. liet zich toen nog niet van de kook brengen. Het voelde zich sterker, 
het rook de mogelijkheden en het ging onversaagd door.

AZPC trok zich op
De Gouwenaars hielden het tempo vast, bleven ruimte zoeken naast een flinke 
dosis variatie en dat alles leverde voor de pauze nog twee doelpunten op.  
Hans den Boer nam succes met een omhaaltje, v.d. Tooren liet z’n aanhang 
juichen, met een over het water laterend schot waar Beitler zichtbaar van schrok. 
4-1 Dat waren de twee goaltjes die G.Z.C. op een zonnige vier-een voorsprong 
zette en menigeen dacht dat de strijd bekeken was.

Het was nog niet bekeken (1-4)
Maar de strijd was nog allesbehalve bekeken. AZBC bleek plotseling het  
vermogen te bezitten zich aan het spel van de tegenstander op te trekken.  
AZPC ging beduidend beer spelen, trok de dekking wat strakker aan, waardoor 
G.Z.C wat minder ruimte kreeg. In het harde wordende duel, waarin nu veel  
man-op-de-man werd gespeeld, dan voor de pauze, ging een zenuwachtig G.Z.C. 
kleine foutjes maken, en AZPC langzaam de achterstand weg spelen.

2-4
De gastheren kwamen op een doelpunt van Van Dorps op 4-2. Van Dorp werd 
direct daarop door arbiter De Kok het water uitgezonden, maar de eerste  
Goudse poging om de numerieke meerderheid tot wint te brengen mislukte. En 
toen bij de eerste de beste tegenaanval van de Amersfoorters De Wilde zich ook 
in de spelregels vergiste en de weg van Van Dorp mocht gaan volgen, was er een 
fraaie kans verkeken.

3-4
Bovendien zag men Wim Mosterd met een schitterend doelpunt even later niet 
alleen de beide spelers maar vooral ook de spanning terughalen 3-4.
Met een doelpunt verschil kon er natuurlijk weer alles gebeuren.

3-5
Als juist de angstige positie G.Z.C. tot grotere daden inspireerden, zo, schoten de 
Gouwenaars weg na het nemen van ,middenbal’.
En weer kon het Gouda legioen het tempo van de ademhaling wat rustiger 
nemen. Een slingerworp van Hans den Boer had doel getroffen (3-5).

4-5
Maar weer kwam AZPC terug. En weer was het Wim Mosterd die de aandacht op 
zich vestigde me een doelpunt dat de handen van vele kijkers op elkaar bracht 
(4-5).



Drie man op de kant
5-5
Dat De Wilde en G. Mosterd een ogenblik later samen naar de kant verdwenen, 
accentueerde dat de spanning steeg, ook in het water. Maar dat bracht geen van 
beide partijen in het voordeel.
Dat voordeel kwam wel even later, toen Wever het voorbeeld van het laatste 
tweetal moest volgen. Toen kwam Amersfoorts hoofdklasser – vorig jaar lands-
kampioen – in een prettige positie.
En al kon G.Z.C. met wat krampachtig verdedigen de gelijkmaker een ogenblikje 
uitstellen, te voorkomen was een Amersfoortse treffer niet. Van Dorp bracht de 
partijen op gelijke voet (5-5) . Van AZPC op dat moment een bijzondere goede 
prestatie. Maar nog was de koek niet op.

5-6
Weer zagen Goudse supporters hun favorieten tot hun enorme opluchting 
uitlopen. Een goochelende v.d. Tooren kreeg even wat hem een wedstrijd lang 
niet was gegund, een arm vrij. En de man aan het scorebord kon de zes ophijsen 
(5-6).

Doelpunt afgekeurd (luttele seconden voor tijd)
En weer kwam Amersfoort met krampachtige pogingen om de verhouding gelijk 
e trekken. Weer kwam de Goudse verdediging onder zware druk. En zo zwaar 
was de druk dat men bijna bezweek, dat men slechts op het nippertje ontsnapte.
Een schot van Insinger,  luttele seconden voor tijd, ging naar een open hoekje 
van de Goudse kooi. De bal ging naar het net, het schot trof doel. 

Hans den Boer
Als Hans den Boer z’n tegenstander Mosterd niet zo handig binnen de  
tweemeterslijn  had gemanoeuvreerd was de stand gelijk geweest.
Nu werd Hans handigheid beloond, scheidsrechter De Kok keurde het doelpunt 
af.
En het bleef 5-6. 
Maar hoort u de zucht, die bij Goudse kelen ontsnapte, toen het eindsignaal 
klonk?

Huldiging
Ja, toen was het natuurlijk tijd voor een kleine huldiging, voor bloemen voor 
spelers en trainer, zowel van de zijde van het Goudse als van het Amersfoortse 
bestuur, dat voorzitter mr. A. A. M. Peppelenbosch  
afvaardigde voor de feestrede waarin een klein beetje weemoed over het 
verlies van de titel doorklonk.

Van Goudse kant is in intieme sfeer dat feest in het Goudse ,Central’ nog wat 
doorgetrokken.  
Daar stak voorzitter C. van Willigen z’n vreugde niet onder stoelen of banken. 
De stemming was er bijzonder best.
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