
Jaren ‘30
Ondanks een aanzwellende economische crisis, inmiddels in de 
jaren ‘30 aanbeland, bereikt het biljartspel eveneens de meer 
commercieel georiënteerde uitgaansgelegenheden in Gouda. 

Op Kleiweg en Markt 12-tal horecabedrijven  
met biljarts
Een in die fase trendmatig gegeven, dat voor betreffende café-eigenaren 
aanleiding gaf hierop adequaat in te spelen door plaatsing van 1 of meer 
biljarts in hun zaak. Een tijdsbeeld dat bevestigd zou blijven tot aan de 
zestiger jaren van de vorige eeuw. Alleen al op de Kleiweg en omgeving 
Markt gold dat wel voor een 12-tal horecabedrijven.  
Door almaar toenemende aantallen vrijetijdsbiljarters en diversiteit aan 
accommodaties, ontstond zodoende de sportieve behoefte het  
spelelement te laten verlopen door middel van gerichte  
wedstrijdvormen.  
Een en ander te vervatten in een toepasselijk organisatiemodel, geschikt 
voor zowel individuele en groepsgewijze (teams/verenigingen) deelname. 
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van de biljartsport in Gouda

Accommodatie ANTI POEDEL (De Lustenburg) de oudste biljartvereniging  
in Gouda.  
Opgericht per 1 oktober 1934 en daarna decennia lang functionerend in het 
gebouw van “De Nederlandse Rooms Katholieke Volksbond”, gelegen aan  
de Westhaven. 



Toernooien en competities
Binnen dat kader betekende deze ontwikkeling derhalve de noodzaak 
tot centraal te organiseren toernooien en competities.  
Een voorkomende opzet die naast het onderlinge karakter per locatie 
(café), evenzo tot doel moest hebben in groter c.q. regionaal/nationaal 
verband te kunnen opereren.  
Een uitgedragen gedachte van betrokken initiatiefnemers welke binnen 
het Goudse biljartgilde algehele weerklank en navolgend praktische 
ondersteuning vond van destijds(commercieel) belanghebbende café-
eigenaren.  
Dergelijke ontwikkelingen zijn veelal ook de voorbode tot het ontstaan 
van statutair gevestigde verenigingen, in het onderhavige geval dus ook 
met betrekking tot de biljartsport.  

Anti Poedel oudste biljartvereniging 
in Gouda
Vanuit de geschiedschrijving daaromtrent kan opgemaakt worden dat  
bv. ANTI POEDEL de oudste biljartvereniging in Gouda is.  
Opgericht per 1 oktober 1934 en daarna decennia lang functionerend in 
het gebouw van “De Nederlandse Rooms Katholieke Volksbond”, 
gelegen aan de Westhaven. 
Een voor die tijd reeds bestaand multifunctioneel verenigingsgebouw dat 
tot ver na de 2e Wereldoorlog onder leiding heeft gestaan van (eerst) 
de heer G. van Hoof en (later) de heer J. Huging.  
Vanaf de zestiger jaren wordt het beheer vervolgens overgenomen door 
dhr. en mw. Boegheim, van aanvang af betrokken bij de bv. Anti Poedel.

Zij en nadien ook hun kinderen hebben verspreid over een reeks van 
daaropvolgende jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en 
positieve status van de bv. ANTI POEDEL.
  
Met inbegrip van de (complex-)overname door de gekende biljarter  
Piet Palsgraaf, is de vereniging nog jaren nadien in het gebouw gehuisvest 
gebleven.  
Na een zo te noemen “gedwongen tussenstop”, als accommodatie- 
huurder van de (huidige) SGSH (Stichting Gouds Seniorenwerk en 
Hulpdienst) in het complex “Concordia”, vindt de vereniging nu alweer 
een aantal jaren domicilie in het clubgebouw van  
Wijkvereniging “De Lustenburg”. 
Een ruim opgezette lokaliteit voorzien van 3 prima biljarts, alwaar in 
2009 bovendien het 75-jarig jubileum gevierd kon worden door onder 
meer de succesvolle organisatie van de Nationale Finale (Nederlands 
Kampioenschap) 3e klasse libre.  

De Tunnel en Het Groene Laken
Al snel na oprichting van deze biljartclub volgen onder meer de biljart-
verenigingen “DE TUNNEL“ en “HET GROENE LAKEN“.  
De eerste gehuisvest in uitspanning “DE GOUDEN WAGEN“,  
gelegen kort nabij het spoorwegstation van onze stad.  
Een redelijk groot alsmede vrijstaand complex waarin tevens de  
paardenstallen van vervoersbedrijf “Van Gendt en Loos“ waren  
ondergebracht.
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Bombardement
Tijdens het zware bombardement van najaar 1944, werd door een 
voltreffer het pand echter volledig verwoest. Na de oorlog is het 
horecabedrijf, nadien als eigenaar gerund door de bekende Goudse 
biljarter Jan Vermeer, voortgezet in een pand aan de Kleiweg in Gouda.
  
Onderwijl blijft ook op landelijk niveau de biljartsport zich voorspoedig 
ontwikkelen.  
Globaal -vooralsnog- met betrekking tot het tijdvak 1920 - 1950.  
Als gevolg van dit voortschrijdende proces van verhoogde interesse in 
groter verband, met name door het constant groeiende aantal  
aangesloten leden bij biljartverenigingen, ontstaat  derhalve voor de 
“Nederlandse Biljartbond“ ( als centraal landelijk orgaan) de noodzaak 
tot herinrichting van de bestuurlijke en wedstrijd-technische modellen. 

Die ingreep resulteert in een hernieuwd organisch geheel, 
opgebouwd uit GEWESTEN (in oorsprong 8) en waaronder 
DISTRICTEN en VERENIGINGEN ressorteren. 

District Gouda
Een van de uitkomsten betreft dan ook de oprichting van het  
District GOUDA in 1941, bestaande uit de gemeente Gouda en een  
aantal omliggende dorpen. 
Door acceptatie van landelijk voorgeschreven richtlijnen ten aanzien van 
het spelen van wedstrijden in officieel competitieverband, worden 
bovendien tal van nieuwe c.q. aanvullende reglementeringen in- en 
doorgevoerd. Het effectief stroomlijnen van een hanteerbare  
constructie, zowel van toepassing bij individuele deelname van spelers  
Persoonlijke Kampioenschappen) als ook groepsgewijze deelname op 
basis van teamsamenstelling (Teamcompetities en Nationale  
Kampioenschappen ). 
Essentie of bijkomende charme van de gekozen systematiek is ook, dat 
voor allerlei categorieen en speldisciplines de sportieve mogelijkheid 
bestaat Kampioen van Nederland te worden.  
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Goudse biljarters voor het vertrek 
1975 naar Solingen, in het midden 
burgemeester Van Hofwegen.  
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