
Nieuwe biljartverenigingen in Gouda
Door de ontstane combinatie lokale/regionale organisatiestructuur en 
overeenkomstig aangeboden wedstrijdprogramma’s in officieel  
competitieverband, ontstond  het stimulerende effect, zelfs ten tijde van 
de oorlogsjaren ’40 -’45, tot oprichting van nieuwe biljartverenigingen in 
Gouda.
Voorbeelden hiervan zijn de “DE SPORT“, “GOUDA“,  
“KRIJT OP TIJD“ en “EXCELSIOR“. 
 
Pas in het zo te noemen 2e tijdvak, 
GLOBAAL DE BLOEIPERIODE 1965 - 1990, gevolgd door het 
ontstaan van nieuwe biljartverenigingen zoals de “IMPULS“ ,  
“DE HAVEN“ en “ENTREE –’85.
 
Op basis van een adequate wisselwerking tussen de besturen van het 
KNBB-district-GOUDA en aangesloten verenigingen  kon de biljart-
sport in Gouda zich voortdurend blijven ontwikkelen. 

Een bijzonder positief gegeven, onder meer gedragen door  effectieve 
initiatieven van  alle betrokken partijen. 
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Biljartcentrum Jan van Kersbergen
Als gevolg ontstond tevens een verhoogde groei van het aantal  
deelnemers aan dit proces, alsmede het ontstaan van specifieke  
biljartaccommodaties zoals Biljartcentrum Jan van Kersbergen.   
Het betrof tevens de herkenbare weerslag van een toenmalig maat-
schappelijk verschijnsel in breder verband, gekenmerkt door een hoge 
mate van sociale verbondenheid en stijging van het materiele bestedings-
patroon voor grote groepen van de Nederlandse bevolking.

Ruim 500 leden
Gegeven de enthousiaste impulsen van diverse districtsvoorzitters,  
o.a. Cees Ooms, Ed Verbruggen en Bert Boegheim, bereikte het district 
GOUDA rond 1980 het maximale aantal van meer dan vijfhonderd 
aangesloten KNBB-leden.  
Binnen dat kader is het bovendien toepasselijk functie en betekenis van 
de wedstrijdsecretaris nader te belichten. Gekoppeld aan het genoemde 
ledental, betrof dat o.a. de complete (wedstrijd-) indeling e.d. van meer 
dan 100 deelnemende teams in competitieverband ( libre-klassen en 
afdelingen 3-banden ).  
Een organisatorisch geheel dat zich qua uitvoering in het tijdsbestek van 
september tot en met april diende te voltrekken.  
Voorts moesten tijdens die periode de resultaten van het wekelijkse 
competitieprogramma, de onderlinge (wedstrijd-)puntenverdeling en 
moyenneverwerking van individuele spelers, nog handmatig als ook 
cumulatief verwerkt worden. 
Deze zeer tijdrovende administratieve bezigheid werd vervolgens 
afgesloten door op zaterdag de dan opgemaakte competitiestanden bij 
circa 15 clublokalen in de regio rond te brengen. 

Teus Tuk
Een kleine twintig jaar heeft de gekende Gouwenaar Teus Tuk deze 
zware alsmede  essentiele bestuurstaak willen uitoefenen. 
Een prestatie van formaat!

Over de gehele linie zijn aan deze bloeiperiode positieve associaties te 
verbinden. Het verzag namelijk in een collectief geaccepteerde ordening 
en bovenal correcte naleving van reglementair vastgestelde zaken.  
In meer specifieke betekenis betrof dat onderling te hanteren  
gedragsregels, strenge naleving van uniforme kledings-voorschriften 
(hoofdkleur zwart) alsmede het aanbieden van kwalitatief betere  
randvoorwaarden door lokaalhouders.  

Poetsmachine
Daartoe behoorde ten eerste goede c.q. goed te onderhouden biljarts 
en aanverwante materialen, te completeren met aanvullende attributen 
zoals een poetsmachine voor de biljartballen - elektronische  
scoreborden en overige administratieve hulpmiddelen ( formulieren e.d.).  
Per saldo de opwaardering van elkaar versterkende elementen,  
die bovendien resulteerde in meer specifiek ingerichte  
biljartaccommodaties.  
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Een kleine 20 jaar 
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In deze voor de biljartsport belangrijke bestaansperiode kon  
Biljartcentrum “JAN VAN KERSBERGEN” uitgroeien tot bakermat 
van de Goudse biljartsport. 
Een ruim bemeten lokaliteit, voorzien van 4 uitstekende biljarts en 
thuishaven voor 6 biljartverenigingen.  
Ook de dan succesvol opererende jeugdafdeling van het District (door 
middel van biljartvereniging “HET GOUDSE KRIJTJE”), onder leiding van 
bestuurs-gedelegeerde Joop Hulscher, vindt z’n thuis in dit inspirerende 
biljartcentrum.  
Door de compleetheid van aangeboden condities was het Biljartcentrum 
derhalve uitermate geschikt voor uitvoering van te organiseren  
Persoonlijke en Teamkampioenschappen. 
Te houden finales, samengesteld uit acht deelnemers, veelal op vrijdag  -  
zaterdag en zondag af te werken.  
Door de grootte van de accommodatie konden ook in ruime mate 
betrokken toeschouwers getuige zijn van het wedstrijdverloop tijdens 
een dergelijke eindstrijd.  
Een voor Goudse begrippen nieuw te ervaren fenomeen. Een dergelijke 
ambiance had bovendien het positieve effect dat beleving en  
prestatie (-s) van deelnemers optimaal werden gestimuleerd. Een voor 
die tijdsfase succesvolle formule, vooral gedragen door goede  
samenwerking tussen de enthousiaste lokaalhouder en organiserende 
verenigingen.      
Met inbegrip van de eerder genoemde bloeiperiode, ter illustratie een 
korte sfeertekening omtrent de afronding van gehouden finales, ook 
kampioens-schapstoernooien genoemd. 

Goudse biljarters voor het vertrek 1975 naar Solingen, in het midden burgemeester Van Hofwegen. (foto Joop Dorst)



Voorzitters van organiserende verenigingen alsmede aanwezige bonds-
vertegenwoordigers openen bij aanhef van de prijsuitreiking steevast 
met de introductie “onze nobele en/of edele biljartsport“.  
Het betreft hierbij dan de formele afsluiting van ter zake doende finales 
Teamcompetities en Persoonlijke Kampioenschappen. Een inmiddels 
traditionele  als ook respectvolle uitingsvorm die onder meer ge-ent is 
op het fijnzinnige karakter van deze tak van sport. Voor de echte 
liefhebber een vanzelfsprekendheid, het spel vergt immers een hoge 
mate van concentratie en nauwkeurigheid in benadering en uitvoering. 
Een technisch gezien strikte noodzaak om de gewenste score van te 
maken caramboles tot stand te brengen. De essentie van het spel, van 
toepassing op zowel laag- en hoog geklasseerde spelers. Hoewel in 
aanleg het competitie-element dus een serieuze benadering vereist, 
wordt de biljartsport eveneens gekenmerkt door sportief gedrag en een 
zekere gemoedelijkheid in onderling c.q. collectief verband. Al met al 
aangename voorwaarden om het biljartspel of biljartsport in georgani-
seerde vorm te (gaan) beoefenen. 

Als te trekken conclusie van het voorgaande relaas kon in die fase onder 
meer geconcludeerd worden dat de georganiseerde biljartsport was 
uitgegroeid tot een volwaardig  deelgenoot binnen de Nederlandse 
sportgemeenschap. Als positieve consequentie werd hiermee bovendien 
de toegankelijkheid vergroot voor alle sociale lagen en in aanmerking 
komende leeftijdsgroepen van de Nederlandse bevolking. Als gewenste 
bevestiging van een breed-gedragen maatschappelijke acceptatie, kon in 
die fase derhalve het aloude imago van “KROEGSPORT“ definitief 
worden afgeworpen.
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Het fenomeen prestatie binnen de biljartsport
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Dhr. en mevr. de Graauw 
achter het buffet RONA 

(60-jaren).


