
100 jaar G.Z.C. 

G.Z.C. een deel van mijn leven
W.J. den Boer

Allereerst zou ik mij willen voorstellen waarbij de geboorte datum niet zo  
belangrijk is, wel echter het daarbij passend jaartal, dat van 1923.

1923
Met dat getal val je bij G.Z.C. in een triomfantelijk jaar, want voor het eerst werd 
G.Z.C. Kampioen van Nederland, dat kampioenschap werd veroverd op  
Het Y uit Amsterdam.

In Amsterdam werden ze met 3 – 0 verslagen en in Gouda 
kregen ze geen been aan de grond, niet minder als 9 – 0 werd 
het voor de onzen. Het spetterend feest met een rondrit in 
open koetsen onderstreepte de belangstelling, die in Gouda 
voor de G.Z.C. bestond. De daarop volgende receptie werd 
bezocht door Burgemeester en door medebestuurders vanuit 
vele andere organisaties. De avond werd besloten met een 
maaltijd en een cabaret.

In de latere jaren ontmoette ik de spelers van ons eerste, dat 
bestond uit Dick A. IJsselstijn. Hij kwam, als K.L.M. directe lid, 
om te spelen dan wel uit Londen dan wel uit Berlijn.  
Wim Bokhoven, later Directeur van de Norit fabrieken,  
Ad Slop (keeper) een kei op het krantengebied,  
Cees IJsselstein, gevestigd middenstander, Gerrit Gabry. 
Gemeente secretaris en vereniging secretaris, Joh. v.d. Ree, te 
ontdekken talent, Jan den Boer, aanvoerder en koopman van 
klasse en organisator van talrijke sportieve en sociale  
activiteiten, te denken aan Opper brandmeester van de 
vrijwillige brandweer in Gouda Bestuurder van de Biljartclub 
en de Sociëteit annex de Schouwburg en niet te vergeten zijn 
inbreng in G.Z.C. en in de N.Z.B. en eigenaar van een in Gouda 
goed bekende winkel. Zij hadden ieder voor zich de handen 
vol van hun dagelijks beroeps bezigheden. 

G.Z.C. team woog 700 kg bij elkaar opgeteld
Opmerkingen aan de kantlijn: een van hen speelde volgens de tegenpartij 
gemeen. De geschiedenis wil dat G.Z.C. 1 op enig moment 700 kg woog, wat bij 
het spelen van de wedstrijden uitmonden in een drijfpartij van eilanden.  
Zij lieten ook de bal het werk doen en op de middenvoor plaats lag een van hun 
kanonnen. Hun sociaal leven na afloop was een bewijs van kameraadschap.

Gemakshalve sla ik de periode 1886 – 1923 lijkt het over, maar zo zal het niet zijn 
want van 1909 tot aan het beroemde jaar van 1923 waren er ook ups en downs.

1909
De jaarvergadering van 1909 gaf een saldo van fl 0.19 en of de jonge heer van  
9 jaar, daar aanwezig, direct naar huis wilde komen want hij moest naar bed aldus 
de dienstbode.

In 1909 luidde men de noodklok. Er kwam een nieuw bestuur, dat jarenlang stand 
hield. Het startte met een bestuurslid dat boven de 20 jaar was.
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1911
1911 won Jan den Boer zijn 1e prijs duiken, d.w.z. popduiken, een zwemmer 
bracht een met lood geladen pop naar het midden van het zwembad en liet hem 
daar los, de deelnemer moest starten van de kant naar de plek, waar de pop was 
losgelaten, maar de bodem duiken en in de korts mogelijke tijd naar het 
vertrekpunt terug brengen. Jan den Boer werd 4 maal kampioen van Nederland. 
Sybrand Smit de latere Voorzitter veroverde in de zelfde jaar de 1e prijs met het 
rugzwemmen. 

1914-1917 
De periode 1914 – 1917 werd een tijd die de invloed van de oorlog voelde.  
Een aanzienlijk aantal van onze leden werd voor de dienst opgeroepen.

In 1917 werden door de G.Z.C. activiteiten ter stimulering in de omgeving van 
Gouda ter hand genomen met b.v. in Schoonhoven een geslaagde dag.  
Het openen van zwembaden met een demonstratie van de mogelijkheden te 
water werd een van de pijlers, want veel later werden de baden in o.a.  
Berkenwoude, Zevenhuizen door ons geopend. 
 
Intussen werden baden geopend in Oudewater, Bergambacht, Waddinxveen. 
Boskoop, Alphen a/d Rijn en Bodegraven. De organisatie opende mogelijkheden 
tot buurtzwemfeesten in genoemde plaatsen, waaraan we veelal medewerking 
verleenden.

Wim Smit vertoonde zijn kunsten in gekleed zwemmen.

1919
Belangrijk was het besluit om in 1919 deel te gaan nemen aan de competitie van 
de Ned. Zwembond. Wij gingen in de 2e klasse van start. Wij speelden tegen  
U.Z.C. uit Utrecht, Maas 2 uit Rotterdam en R.Z.C. eveneens uit Rotterdam.  
Het predicaat Koninklijk zal later worden toegevoegd aan de N.Z.B. Van U.Z.C. 
verloren wij twee maal, van de Rotterdamse clubs wonnen wij vier maal.  
Dit resultaat werd bereikt door Dick IJsselstijn, Jan den Boer, Wim Bokhoven, 
Cees IJsselstijn, die later ook deel uitmaakten van ons kampioen zevental de 
overige spelers waren Wim Smit, (Arts) Siebrand Smit (advocaat) en  
Martin de Mol (Bankier).
Op grond van de bereikte resultaten promoveerde G.Z.C. naar de 1e klasse, door 
overwinningen op de kampioen van de andere 2e klasse, A.Z. Amsterdam met  
4 – 3 de thuiswedstrijd met 4 – 0 gewonnen. Van de onderste club in de 1e klasse 
A.Z. en P.C. wonnen wij met 5 – 3.

In 1919 formeerde men een 2e zevental, dat enkele wedstrijden speelden.

In 1919 behaalde Jan den Boer in Gouda een gouden medaille op de drie kamp 
Rugslag, Schoolslag en Duiken.

1920
In 1920 in de 1e klasse verloren twee maal van de Maas 1 en een maal van U.Z.C. 
in Utrecht werd U.Z.C. vernederd door een overwinning met 7 – 2 waardoor wij 
2e werden op doelcijfers. De spanning in die wedstrijd werd opgevoerd door de 
vele supporters die os vergezelden naar Utrecht. Er werd zelfs gewed op de 
uitslag middel “de grote hand”de hand met grote kracht (?) Er waren voordracht 
kunstenaars (enfin het circus was compleet). Overigens was de grote hand de 
nekslag voor elke tegenstander en waarom G.Z.C. nog zes andere spelers had 
was niet zo duidelijk. Dolfijn en A.Z. gingen er al onderdoor met “de hand”.

Toen was er in 1920 het besluit om een demontabele tribune te installeren.  
Bij de thuiswedstrijden konden daar enkele honderden toeschouwers van het 
spektakel genieten, daartoe was een tribune lening afgesloten onder de leden. 



In 1922 speelden we met twee zeventallen. Wim Bokhoven en Jan den Boer 
bleven successen behalen bij het baanzwemmen.

Dezelfde polospelers kregen een uitnodiging voor de polo interland  
België – Nederland, zij werden echter niet opgesteld.

Een nieuw element werd een het strijdperk toegevoegd n.l. Touwtrekken voor 
drie personen. Glansrijk doorstonden de onze de strijd, te weten Jan den Boer, 
Dick IJsselstijn en Wim Smit.

In 1922 behaalde wij de eerste plaats in de 1e klasse en moesten om het Kamp. 
Van Nederland tegen het Y spelen de kampioen van de andere afdeling.  
Wij verloren thuis me 2 – 1 en uit met 7 – 0.

In oktober 1922 behaalde debuteerde Wim Bokhoven in het Nederland zevental, 
Jan den Boer was daarbij reserve.

1924
In 1924 promoveerde ons 2e naar de Reserve 1e klasse

1925 
In 1925 ging G.Z.C. naar Dusseldorf, aar wij en bijdrage aan de opening van het 
Rheinstadion. Wij wonnen met 5 – 2 van Poseidon ( Keulen) andere wedstrijden 
wonnen wij beiden. Sanitas Ryheidt en Rheus uit Keulen werden met resp.  
4 – 0 en 3 – 0 verslagen. Er werd aan de trip nog enkele dagen toegevoegd.  
In 1925 vertrok onze voorzitter de heer J. Samson met het aan hem verleende ere 
lidmaatschap. Dick IJsselstijn werd zijn opvolger.

1926

In 1926 werd zwembad De Houtmansgracht verrijkt met een 5 meter Springtoren. 
Er werden twee een meter planken aangebracht, naast nog twee drie meter 
planken en een vijf meter platvorm, een hele aanwinst. 
In 1926 ging ook een 3e zevental van start.

1930
In 1930 vroeg de heer C.J. van As tijdens de rondvraag of er in Gouda een 
overdekt bad zou kunnen worden gebouwd. Na de werkzaamheden om zulks 
voor te bereiden werd de hand aan de ploeg geslagen. In 1939 werd het bad na 
veler inspanning geopend. In 1936 had men reeds 260 Spaarders en het  
vooruitzicht was dat een zelfstandig zwembad op termijn zou verreizen. 

De herinneringsplaquette aangebracht bij de entree herinnerd daaraan.  
Inmiddels waren wij een 4e 7 tal rijker geworden en een ode van de beroemde 
zanger Clinge Doorenbos handelend over “Zwemtijd”. 



Het zwembad werd in die tijd voor kort gesloten wegens heersende  
kinderverlamming. Voor de dames werd in die tijd gezocht naar een trainster.  
Het werd Mevr. C. Vuyk – Bras, die de dames van de Onderlinge Dames  
Zwemclub in Rotterdam trainde, zij bereikte goede resultaten.

1936
In 1936 organiseerde men naast verschil-
lende wedstrijden werd ook een lange 
baan georganiseerd van 3 km. 
In de Gouwe.

1944
In 1944 verloor G.Z.C. een veelzijdig lid in 
de persoon van Jan C. den Boer. 

Hij werd slechts 54 jaar. Het werd ook het jaar waarin de Houtmansgracht door 
haar buren als brandhout diende voor hun kachels. In het zelfde jaar legde het 
Duitse leger beslag op het bad om de paarden in te wassen. Hoewel training en 
de reis mogelijkheden beperkt waren, groeien we toch uit tot6 7 tallen.  
Wij bezoeken in die tijd met een bus het Belgische Kortrijk voor een tweekamp 
met de daar gevestigde 2 clubs. 

Er volgde een jaar later een ontmoeting met de clubs in Gouda. Wij werden twee 
maal een duidelijke winnaar bij het zwemmen zowel als bij het waterpolo.
In die tijd werd onze Waterspatter geboren, in 141 had deze een kort bestaan 
gehad, want wegens papier gebrek werd de uitgave stil gelegd. De wederge-
boorte in 1946, onder de redactie van Nico Meulman, tevens keeper van het  
1e 7 tal, bloeide onze clubkrant op. Veel kopie verscheen op grond van de 
prestatie van het 1e 7 tal, dat in die periode twee maal Kampioen van Nederland 
en won ook de Beker voor het Winter kampioenschap door H.Z.& P.C. te verslaan 
( 5 – 1 ) en werd als zodanig vele malen uitgenodigd om aan sterke buiten en 
binnenlandse toernooien deel nam en vaak met gunstig resultaat. 
 
Wij bezochten daarvoor o.a. Engeland voor een trip, Antwerpen en Gent, Brussel, 
Duisburg, Rote Erde Hamm, Hannover, Tourcoing, Straatsburg, Wenen, Salzburg 
zie dit als bloemlezing. Ook onze dames hielden goed stand in de  
Bondscompetities en hebben zich bescheiden opgesteld via een geslaagde trip 
in Engeland. Intussen werd Arie de Bruin penningmeester en hij verving  
de Heer L.E. Bicknese van zijn commissariaat in het bestuur.



1951 
In 1951 promoveerde wij eindelijk naar de hoofdklasse van de Bonds competitie. 
Het Y was daarbij onze opponent. Wij wonnen in Amsterdam van hen met 5 – 0 
terwijl in de thuiswedstrijd, die wij in Woerden speelden met 3 – 0 wonnen.  
In eerdere jaren versperden Haarlem en de Meeuwen ons de weg daar naar toe.

Als intermezzo komt nu Arend Verhoeff lid en scheidsrechter van de vereniging 
SVH ( Hilligersberg ). Hij schilderde de wijze van ontvangst wanneer men in 
Gouda moest spelen/zwemmen in het verre verleden. De clubs werden dan met 
een orkest de trein afgehaald en de matadoren hadden dan een zwarte lap op 
hun borst gespeld waarop alle medailles waren gespeld, die zij veroverd hadden. 
De entourage met veel publiek en zelfs een tribune maakten alsof men in een 
stadion speelden.

1957
25 april 1957 namen wij afscheid van Mr.S.H. Smit en P. de Jong, resp. Voorzitter 
en Penningmeester gedurende resp. 50 en 32 jaar beide werden met applaus tot 
Erevoorzitter en resp. erelid benoemd. In 1961 naam Wim den Boer afscheid als 
gevolg van zijn benoeming tot Bondsdirecteur van de K.N.Z.B.

Nog een verlies hadden wij te incasseren Trainer – Speler – Animator – Vriend 
Jan C. Gravesteijn, kortweg Jan Graaf overleed op 5 november 1963,  
Jan zijn verdienste zijn bijna niet te memoreren. 
 
Zijn grootste triomf moet het Kampioenschap van Nederland geweest zijn in 
1954 en 1957 als trainer of als vriend van ons allen.

1965 
Zomer 1965 gingen onze dames onze heren voorbij door de Hoofdklasse te 
bereiken.  
Wie dat waren? F. van Wingerden, S. Gravesteyn, E. Dekker,  
R. van Zunderen, R. Gebuis,  L. van Wingerden, A. v.d. Veer, H. Smink,  
N. Berrety en T. van Mourik – Kammeraat.

Riny Gebuis nam de taak van verenigings secretaresse op zich om in later 
stadium ook het penningmeesterschap te reorganiseren een zware taak die zij 
met verve volbracht. Voor het eerst ging de balans totaal boven de 10 mille uit 
met een batig saldo van fl 2000.

1966 - 1976 
De jaren 1966 – 1976, lukt het vandaag niet dan lukt het morgen, zegt het  
Jubileumboek. Het waren dagen waarbij veel zaken te wensen overlieten.
Wij verhuisden naar de bassins van de Waterleiding Mij. die weinig of niets met 
polo maten te maken hadden.

1969 
In 1969 trad voorzitter van Willigen af en werd tot erelid benoemd.  
De heer J.W. Haanstra beklede de functie als secretaris. In dat jaar werd een 
wedstrijd gespeeld tegen een Russisch 7 tal. G.Z.C. 1 dames en heren speelden 
in 1970 in de eerste klasse.

Mr. S.H. Smit, 50 jaar actief lid waarvan 30 jaar als voorzitter ( 1907 – 57 ) overleed 
in 1970. Gab de Wilde erelid van G.Z.C. overleed eveneens in het zelfde jaar.  
Hij was een steunpilaar voor onze club want hij loste de onoplosbare problemen 
op. Speler, bestuurder, scheidsrechter, automobilist in binnen en buitenland voor 
de G.Z.C, etc. etc.
Onze a Junioren bereikte de hoogste trede in het waterpolo o.l.v. Gijs v.d. Leden. 
De toeloop tot het elementaire zwemmen nam een grote omvang. 
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1974 
In 1974 na bestuurs wisselingen en matige sportieve resultaten, mede door gebrek 
aan animo van een aantal leden, was het elementaire zwemmen een kurk om te 
blijven drijven. Een nieuw bestuur wilde met een nieuw elan aan de zaken beginnen. 
Het bestuur maakte een rooster op voor de zaken die elke week invulling noodzake-
lijk maakten. Er wordt vooral hard gewerkt in de opleiding voor de diploma’s waar-
bij de hulp van de Ouders wordt verzocht. Met 12 dames worden de lessen afge-
werkt. Het werd een actieve tak van de G.Z.C. 

In 1984 worden 276 diploma’s uitgereikt. De totale leiding die gestimuleerd en  
georganiseerd wordt door Mevr. Phia Heisterborg verdient alle lof.

Het totaal van het verenigingsleven roept steeds meet activiteiten op die begelei-
ding nodig hebben. Een vereniging is in een voortdurende beweging en heeft naast 
een sportieve beweging ook een sociale beleving daarvoor is vrouw – en mankracht 
noodzakelijk.

Naast deze boven gegeven inzichten is er ook een aantal verhalen, waarvan ik meen 
dat de eigendom zijn van de betreffende ploeg c.q. individu.  

Overigens zijn er geen auteursrechten aan verbonden.
Utrecht 16 januari 2010
W.J. den Boer
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