
Van SPEL naar SPORT
Op beschouwende wijze zijn in de voorgaande paragrafen het ontstaan, 
de ontwikkeling in algemene zin en daarmee samenhangende tijdvakken 
belicht. Als niet onbelangrijk onderdeel binnen dit geheel werden 
bovendien kwesties van organisatorische aard beschreven, voornamelijk 
gestoeld op wedstrijd-technische aspecten in competitieverband.  
Binnen dat kader heeft zich vervolgens ook het evaluatieproces  
“van spel naar sport” voltrokken. Op basis van deze oorspronkelijke 
grondslag, uitgebouwd door middel van aanzienlijk verbeterde  
materialen en spectaculaire vooruitgang in technische vaardigheden van 
spelers. 
Een inmiddels door de eeuwen heen afgelegd traject dat reeds in deel 1 
uitvoerig beschreven is. De (welhaast) perfecte uitvoering van het  
biljartspel vergt namelijk in theoretische benadering en praktische 
uitvoering veel onderling te combineren facetten.  
Die elkaar versterkende samenstelling leidt bij technisch juiste  
behandeling tot realisatie van (alle) denkbare aantallen caramboles per 
stootbeurt.  
Een en ander leidt tenslotte tot de gevraagde productie van het aantal te 
behalen caramboles c.q. partijpunten.  
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De Goudse biljarthistorie  
in vogelvlucht
Het fenomeen prestatie  
binnen de biljartsport!

De Goudse biljart top uit de tachtiger jaren bijeen tijdens een van de  
persoonlijke kampioenschappen Libre district Gouda. 
V.l.n.r.: Piet Huisman, Dick Bloot, Erik van de Hoorn, 
Huib Hertog (Moerkapelle), Wim van Leeuwen, Martin Twigt (Nieuwerkerk),  
Jan van Bemmel (Boskoop) en Arno van Ruiten.



Aan deze uitkomst is bovendien het begrip persoonlijke prestatie toe te 
voegen, in de betekenis van “goed - beter - best“. 
Een te hanteren kwaliteitsnorm, in dit geval te beoordelen naar  
technische vaardigheidseisen op landelijk topniveau. Ter zake van dit 
relevante criterium is de prestatieve maatstaf van een betreffende 
topspeler niet (meer) uitsluitend te bereiken door voldoende ambitie en 
gerichte trainingsarbeid. In het huidige tijdsgewricht is de uiterste 
kwaliteitsnorm “natuurlijk talent” een inmiddels noodzakelijke prioriteit. 
Ter completering van die als primair te beschouwen voorwaarde, is 
bovendien in aanvullende betekenis de mentale kracht c.q. weerbaarheid 
een onmisbare eigenschap.  

Drie Gouwenaars
Slechts een drietal Goudse biljarters komen voor deze hoogste  
kwaliteitsnorm in aanmerking en zijn als zodanig gerechtigd uit te komen 
in de hoogste afdelingen van de biljartsport in Nederland.   
In voorkomende gevallen is dus deelname aan landelijk te organiseren 
P.K.-s en Teamcompetities slechts voorbehouden aan Eric van Hoorn, 
Fred Asscheman en Piet Lexmond.

Eric van Hoorn
Eric van Hoorn is de meest veelzijdige van dit trio. Naast het voldoen 
aan de landelijk vereiste libre- en kadermoyennes (38-2), heeft hij zich 
vooral willen specialiseren in het driebandenspel. Een opgebouwde 
vaardigheid in deze moeilijke ofwel moeilijkste spelsoort, die hem het 
recht geeft tot deelname aan 2 aan elkaar verwante biljartcompetities 
op Nationaal topniveau.  
Enerzijds betreft dat de deelname als teamlid van biljartvereniging 
CAPELLE 1/TMS Int. in Capelle a/d IJssel, en in die hoedanigheid 
uitkomend in de landelijke “1e divisie 3-banden Groot”.  
Op basis van behaalde uitslagen tijdens de daarvoor bestemde  
selectieprocedure, is bovendien op persoonlijke titel plaatsing bij de 
TWEE EN-DERTIG beste 3-bandenspelers in Nederland afgedwongen.

Een prestatie van formaat!
Een deelname overigens als lid van de biljartvereniging  
“CONCORDIA“. Na het spelen van (tussentijdse) poulewedstrijden in 
een zo te noemen “Rankingtoernooi 3-banden Groot”, wordt deze 
ranglijst elk jaar hernieuwd vastgesteld.  
In dit verband is het bovendien opvallend dat hij in betrekkelijk korte tijd 
is opgeklommen van de aanvankelijke B-status naar de hoogst denkbare 
A-categorie! 
 
Door dit te hanteren systeem kan het dus voorkomen tegenstanders als 
de gekende grootheden Dick Jaspers en Raymond Burgman te kunnen 
bestrijden. Een bijzonder leerzame als ook eervolle ervaring.  
Bovenal echter de bekroning van een consequente vasthoudendheid in 
o.a. motivatie en getoonde leergierigheid om dit hoge spelniveau te 
bereiken. Een prestatie van formaat !

Eric van Hoorn



Fred Asscheman en Piet Lexmond
Het specialisme van Fred Asscheman en Piet Lexmond is meer gericht 
op de spelsoorten libre en kader. Beiden zeer getalenteerd, immer 
uitgaande van de persoonlijke en uitsluitend technische benadering van 
het biljartspel.  
Een primair te stellen uitgangspunt van theoretische benadering en 
praktische uitvoering. Door middel van individuele deelname aan  
voorronden en finales in beide spelsoorten, heeft met name  
Fred Asscheman zich ook op Nationaal niveau succesvol weten te 
manifesteren. 
Te baseren op een welhaast vlekkeloze techniek heeft hij -zeker voor 
Goudse begrippen- aansprekende moyennes in beide disciplines behaald. 
In deze specifieke spelsoorten is hij inderdaad met afstand de meest 
getalenteerde als ook beste biljarter van Gouda. Samen met clubgenoot 
Piet Lexmond was hij rond het jaar 2000 tevens initiatienemer tot 
oprichting van een “Gouds” kaderteam.  

NOVITEIT
Een noviteit dat eveneens gold voor het KNBB-district-GOUDA.  
Naast henzelf waren bij de start van dit “project” eveneens Gouwenaar 
Piet Huisman - Martin Twigt (Nieuwerkerk a/d IJssel) en Jan van Bemmel 
(Boskoop) deelgenoot van het team.  

Onder de “vlag” van biljartvereniging ’t Centrum in  
Nieuwerkerk a/d IJssel werd zodoende het team ingeschreven voor de 
landelijke kadercompetitie van de KNBB.  
In een latere fase werd als team de overstap gemaakt naar de 
bc.“CONCORDIA“.   
Ook de tussentijdse toetreding van clubgenoot Eric van Hoorn was hier 
onderdeel van. Desondanks zijn er recentelijk toch personele  
problemen ontstaan met betrekking tot de noodzakelijke bezetting  
zes ingeschreven spelers) van een landelijk ingeschreven kaderteam.  
Als gevolg daarvan is continuering van deelname aan de landelijke 
kadercompetitie niet langer mogelijk gebleken. 
 
Spijtig
Een vooral voor de Goudse biljartsport spijtig gegeven. Het typeert 
evenwel ook de kwalitatief smalle basis van de Goudse biljartsport in z’n 
geheel. Een feitelijke constatering, als spreekwoordelijk voorbeeld, die 
helaas ook voor meer Goudse sporten van toepassing is! 

Een nog jonge  
Fred Asscheman 
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