
Openheid van zaken
De realiteit gebiedt om deze kroniek in openheid van zaken af te  
ronden. Aanwijsbare ontwikkelingen en concrete gebeurtenissen in de 
voorbije decennia geven daar aanleiding toe. Naar inhoudelijke  
maatstaven wordt derhalve verwezen naar de bovenstaande aanvangs-
tekst. Als niet onbelangrijk element in dit tweede deel, wordt in 
positieve zin gewag gemaakt van de bloeiperiode 1965 - 1990.  

De globale afbakening van een tijdsbeeld, inclusief het memoreren van 
de hoogste ledenstand rond 1980. Dat betrof destijds het totaal van 
meer dan vijfhonderd KNBB-leden, waarvan het grootste deel  
aangesloten bij Goudse verenigingen.  
Het resultaat van een natuurlijk groeiproces dat vanaf de zestiger jaren 
van de vorige eeuw op gang was gekomen. Voor die fase redelijk  
verklaarbaar, gelet op de constante verbetering van het welvaartspeil in 
ons land.  
Als gevolg ontstond er zodoende voor meer bevolkingsgroepen de 
materiele ruimte tot o.a. actieve sportbedrijving. 
 
Een aangename omstandigheid waarvan toen - naast overige  
sportorganisaties- ook de biljartsport heeft kunnen profiteren, inclusief 
de ( relatieve ) toename van overwegend jong volwassenen. Als zodanig 
een positieve trend, waarneembaar door de oprichting van enkele 
nieuwe verenigingen en ontstaan van specifieke biljartgelegenheden. 
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Veranderingen
Wellicht te beschouwen als een wonderlijke of zelfs merkwaardige 
tegenstelling, zijn echter ook reeds de voortekenen zichtbaar van een 
donker getint scenario.  
Een combinatie van negatieve, alsmede elkaar versterkende factoren 
bedreigen een dan nog gezond ogende sportorganisatie.  
Vooral het tempo alsmede omvang van diverse veranderingen zijn 
veelbetekenend van aard, en tevens verstrekkend in te moeten  
accepteren consequenties.  
Zonder nog echt te kunnen verklaren waardoor, begint namelijk het 
bestaande ledental in verhoogde mate te dalen. Een op dat moment 
onvoorziene kentering die vervolgens niet (meer) gecompenseerd wordt 
door de eerder opgetreden natuurlijke aanwas en aanmelding van met 
name jeugdleden. Een ontwikkeling die bovendien wordt benadrukt door 
nauwelijks te be-invloeden in- en externe factoren.  
Alternatieve binnen- en buitensporten zijn in termen van concurrentie 
een voor die tijd bijkomend fenomeen, bovendien te koppelen aan de 
verschuiving van (individuele) bestedingspatronen en aan te passen 
invulling van het relevante aspect vrije tijd. Ook het nadelige effect van 
de vergrijzing begint stilaan een grotere invloed op het reeds lang 
bestaande en meer traditionele ledenbestand uit te oefenen.

Verdwijnen biljartgelegenheden
Parallel aan dit zorgelijke proces verdwijnen min of meer gelijktijdig een 
relatief groot aantal biljartgelegenheden. Nog voor 1990 zijn vrijwel alle 
horecabedrijven in de binnenstad gestopt met het aanbieden van de 
eerder als normaal te beschouwen biljartfaciliteiten.
 
(P.S. red: - de beschikbare vloeroppervlakte is commercieel dan 
reeds beter te exploiteren op basis van “eten en drinken”,  
in plaats van de ruimtelijke “inname” door biljarts.) 

Gerekend vanaf omstreeks 1985, resteren er dan nog slechts enkele 
operationele biljartaccommodaties in heel Gouda. 

Deze ingezette trend van nadelige effecten werkt bovendien een  
overeenkomstige wisselwerking in de hand. Binnen het geëigende 
samenspel tussen verenigingen en lokaalhouders ontstaat zodoende het 
automatische verlies van en voor beide partijen. 
 
Door de constante terugloop van ledenaantallen dienen zich eveneens 
de eerste voorbeelden van “slapende” verenigingen aan. Biljartclubs die 
in praktische betekenis eigenlijk geen bestaansrecht meer hebben, en als 
zodanig geen functionerend onderdeel meer kunnen uitmaken van het 
District. Ook de onderlinge, zakelijke als wel bestuurlijke relatie tussen 
verenigingen, lokaalhouders en District worden daardoor aangetast. 



Zorgelijke toestand 1993
De reeds zorgelijke toestand wordt evenwel in 1993 dramatisch  
verslechterd door de sluiting van “Biljartcentrum Jan van Kersbergen“ 
en “Wijkcentrum De Garenspinnerij“.  
Kort daarna gevolgd door “Biljart-cafe De Haven“. 

Gelet op het ontstane gemis aan vereiste faciliteiten, dreigt vervolgens 
ook het reguliere stelsel van competitie- en toernooiprogramma’s in 
gevaar te komen. Een dringend verzoek van het toenmalige  
districtsbestuur aan de gemeente Gouda om een alternatieve lokaliteit 
beschikbaar te stellen wordt echter niet gehonoreerd.  
Al met al leidt die dan actuele situatie wederom tot (geforceerd) verlies 
van actieve biljarters en nodige bestuurders, evenals gevolgd door het 
noodgedwongen wegvallen van diverse biljartverenigingen. 

(P.S. red: - zie in dit verband onder meer het “levensverhaal”   
biljartvereniging Excelsior in deel 3). 

Problemen groter
In lijn met de opeenstapeling van zo te noemen “onvoorziene”  
omstandigheden, worden de problemen echter alleen maar groter in 
omvang en daadwerkelijke betekenis. Als consequentie verliest het 
district Gouda z’n onafhankelijke positie binnen het betreffende Gewest.

Te baseren op het niet meer (kunnen) bereiken van een bepaald  
getalscriterium, wordt daaropvolgend “Gouda“ verplicht een fusie aan te 
gaan met het naastgelegen district “De Krimpenerwaard“.  

Een nieuw gevormde eenheid, nu al weer enkele jaren actief als  
KNBB-district-MIDDEN HOLLAND“. Sindsdien is onder leiding van 
een nieuw samengesteld bestuur de situatie enigszins gestabiliseerd, 
door middel van enige toename in actieve als ook aangesloten  
ledentallen en verbeterde organisatiestructuur. 



55-plus biljarten
In sommige opzichten is zelfs een lichte opleving in breder verband te 
signaleren, in positieve zin veroorzaakt door onder meer enige aanwas 
uit onverwachte hoek. In het afgelopen decennium is namelijk een 
aanvullende doelgroep ontstaan, te registreren onder de titel of  
categorie “Recreantbiljarten“ (ook wel het 55-plus biljarten genoemd). 

Een organisatorische eenheid die zich eigenstandig heeft weten te 
ontwikkelen, mede door het ontstaan van vervangende biljartfaciliteiten 
in bijvoorbeeld sociale instellingen en wijkverenigingen.  
Naast de uitvoering van een autonoom samengesteld competitiemodel 
voorteams van aangesloten verenigingen, is de zo te noemen sectie 
inmiddels ook formeel in het districtsbestuur vertegenwoordigd.

(P.S. red: - een meer complete verhandeling over de categorie  
voornoemd, is terug te vinden in de eerder gepubliceerde kroniek 
“Geen tweede landstitel voor Wim van Leeuwen”). 

Niettegenstaande de welkome aanvulling als zodanig, resteert  
vooralsnog de relevante vraagstelling of de biljartsport in Gouda nog 
een nadere toekomst te wachten staat.  

Om af te ronden in spreekwoordelijke zin:

Zeker voor de nabije toekomst 
zijn de signalen echter niet  
bijster positief van aard!
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