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VERTELLING
Hieronder vermelden wij het programma en het prijzengeld van deze eerste 
zwemwedstrijd in Gouda.
Zoals u kunt lezen is het prijzengeld niet mis, wij vermelden graag een kort  
overzicht van de lonen en huren rond de jaren 1880. 

Ter vergelijking
In 1881 werd er in de kleingarenindustrie een loon van f 5,-  
tot f 10,- per week betaald.
Een baander verdiende in 1880 f 2,- per week tijdens  
de winterperiode.
Er werden werkweken gemaakt van gemiddeld 65 uur  
per week. 
Bij de Goudsche Machinale Garenspinnerij werkten rond 1880, 
80 mannen en 100 vrouwen. 
De mannen verdienden per week f 8,- tot f 20,- .
De vrouwen van f 3,50 tot f 6,-.
De huren bedroegen per week in deze periode zo rond de  
f 11,-.

19 mei 1886 besloten enige jongelui de ,,Goudsche Zwemclub” op te richten.
Maandag 26 juli 1886 werden de eerste zwemwedstrijden in de Goudsche 
Zwemschool door deze nieuwe vereniging georganiseerd.

Naar wij reeds mededeelden zal op maandag 26 juli e.k. de eerste zwemwedstrijd 
hier plaats hebben, georganiseerd door de “Goudse Zwemclub”. Elders hebben  
dergelijke wedstrijden met het meeste succes plaats en zij verdienen ontegenzegge-
lijk ondersteuning, daar de zo heilzame lichaamsoefening van het zwemmen  
daardoor wordt aangemoedigd. 

Het bestuur van de zwemclub (bestaande uit de heren Lunenburg Jr., pres,  
C. C.C. Krom, vice-pres., B. Augustijn, secr., C.G. IJsselsteijn, vice-secr., en  
A.D. van Vreumingen, penningmeester) heeft het volgende programma vastgesteld. 
Vooraf gaat de mededeling dat de wedstrijd bestaat uit twee Afdelingen. 
De een is uitsluitend voor h.h. werkende leden van de Club, in de andere bestaat 
vrije toestemming voor stadgenoten.



Programma
De deelneming aan de wedstrijd is opengesteld 
uitsluitend voor h.h. leden der Club en  
stadgenoten.
De wedstrijd begint om 10 uur. De deelnemers 
moeten om 9.30 uur in het zwembad aanwezig 
zijn en kampen in volgorde, door het lot te  
bepalen, te beginnen met de laagste nummers.

Ter algemene mededinging worden opengesteld:
Snelzwemmen op de buik, in twee afdelingen.
Snelzwemmen op de rug, in twee afdelingen.
Duiken, in twee afdelingen.

Algemene bepalingen.
Behoudens de bepalingen voor elke afdeling 
afzonderlijk te vermelden, gelden de algemene 
bepalingen:

De mededingers moeten de leeftijd van 16 jaar 
hebben bereikt.

De mededingers begeven zich op een gegeven 
plaats te water en houden zich in hun  
aangewezen baan, op verbeurte van hun recht op 
prijs of premie. 

Een mededinger verliest zijn recht op prijs of 
premie, wanneer hij niet gereed is, zodra hij ter 
mededinging wordt opgeroepen, door een ander 
mededinger te hinderen of door van hulp- 
middelen gebruik te maken.

Bij gelijke aanspraak van twee of meer  
mededingers op prijs of premie, moet worden 
overgezwommen, die dit niet wil doen, wordt 
beneden de anderen gesteld, zo geen van hen wil 
overzwemmen, beslist het lot.

De jury houdt aantekening van de tijd, waarin 
de baan is afgelegd, tegen haar uitspraak is geen 
verzet mogelijk.

Bepalingen, waarin dit reglement niet voorziet, 
worden overgelaten aan het oordeel van het 
bestuur en de jury.

Bijzondere bepalingen.
Afdeling A.
Snelzwemmen op de buik
Uitsluitend voor h.h. werkende leden der Club.
a.  De mededingers begaven zich op de bepaalde
     plaats te water en moeten de baan (lang circa  
     80 meter) op de buik of zijde zwemmende  
     afleggen.
b.  Er gaan twee mededingers te gelijk te water, 
     in orde als hierboven bepaald, zij moeten van
     hun aankomst aan de eindlijn kennis geven 
     door het luiden van de schel aan de lijn  
     bevestigd en verlaten daarop onmiddellijk  
     het water.
Prijs: diploma en luxe artikel.  
Premie: diploma en luxe artikel.

Snelzwemmen op de rug.
Uitsluitend voor h.h. werkende leden der Club.
a.   De mededingers begeven zich op de bepaalde
     plaats te water en moeten in de baan 
     (lang circa 40 meter) op de rug zwemmende
     afleggen.
b.  Er gaan twee mededingers tegelijk te water, in
     orde als hiervoor bepaald, zij zwemmen aan
     het einde van de baan onder een gespannen 
     lijn door en verlaten onmiddellijk het water.
Prijs: diploma en luxe artikel.  
Premie: diploma en luxe artikel.

Duiken
Uitsluitend voor h.h. Leden werkende leden der 
Club.
a.   De mededingers begeven zich op de 
     aangegeven plaats te water en moeten het 
     voorwerp (een pop) dat men op een bepaald 
     punt (diepte 2.50 m.) heeft laten zinken, 
     opduiken en naar het uitgangspunt 
     terugbrengen.
b.  De mededingers begeven zich elk afzonderlijk
     te water, in orde als hierboven bepaald, zij 
     verlaten na het voorwerp aan wal gebracht 
     te hebben onmiddellijk het water.
c.  Elk mededinger mag driemaal duiken.
d.  De prijs wint hij, die in de kortste tijd, te 
     rekenen vanaf het uitgangspunt, het op te 
     duiken voorwerp aan wal brengt. 
     De premie hij, die de winner in snelheid het 
     meest nabij komt.
Prijs: diploma en luxe artikel. 
Premie: diploma en luxe artikel.



De bepalingen van Afd. B  
(vrije deelneming voor stadgenoten)  
zijn geheel gelijkluidend aan die van Afd. A. 

Doch de prijzen en premies in Afd. B.  
zijn de volgende:

Voor Snelzwemmen op de buik: 
Prijs f. 7.50.  
Premie f. 2.50.

Voor Snelzwemmen op de rug: 
Prijs f. 5.00. 
Premie f. 2.50.

Voor Duiken:  
Prijs f. 5.00  
Premie f. 2.50.

De gelegenheid tot inschrijving voor deze  
afdeling wordt gesloten op zaterdag 24 juli e.k., 
waarop wij de aandacht vestigen van  
belanghebbenden.

De Jury zal bestaan uit de heren: M.v.d. Brandeler, 
G.H.G. de Lange en D. Samsom.

Wanneer het weer meewerkt en in deze dagen 
is daar alle kans voor, zal het maandag e.k. op de 
zwemschool een aardige dag zijn. 
 
Wij hopen de de Goudsche ingezetenen deze 
wedstrijd in groten getale zullen bijwonen.  
Zij verschaffen zich zelf daardoor een gezellige 
dag en moedigen een jeugdige vereniging aan, 
wier streven dit alleszins verdient.  
Zij ondervond reeds menig blijk van  
belangstelling en hoopt die maandag door een 
talrijke opkomst opnieuw te ondervinden.  
Graag wensen wij haar die toe! 
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