
Deel 2 

Biljartcentrum  
Jan van Kersbergen   

Met recht kon de lokaliteit na 
verloop van korte tijd 
omgedoopt worden tot 
Biljartcentrum Jan van 
Kersbergen.  

Binnen dat kader gold met 
name de beschikbaarheid 
van 4 uitstekende biljarts 
(ook tafels geheten), 
enerzijds ten behoeve van 
royale speelmogelijkheden 
voor clubleden van een  
5-tal gehuisveste  
verenigingen, en anderzijds 
de accommodatie facilitair 
gereed was voor organisatie 
van te houden persoonlijke- 
en teamfinales op  
Districts-  Gewestelijk  en 
Nationaal niveau . 

P.S - passend binnen het 
gebruikelijke toernooimodel, 
dus finales voorzien van acht 
deelnemers (red.).

Ook de biljartvereniging Excelsior heeft van deze faciliteiten optimaal gebruik kunnen 
maken, terwijl de vereniging zich daarnaast vooral profileerde als verantwoordelijk  
organisator van de kampioenschappen voornoemd. 

Hierbij paste eveneens een doelgerichte samenwerking met de lokaalhouder. Bovendien 
werd de gekozen opzet en uitvoering van dergelijke organisaties door het biljartcentrum 
financieel ondersteund, zowel door beschikbaarstelling van een deel van het bijbehorende 
prijzenbestand, alsmede het serveren van een lunch voor deelnemers - arbiters en overige 
medewerkers tijdens toernooidagen.
 
1982 Nederlands Kampioenschap 1e klasse libre klein   Een van de hoogtepunten 
met betrekking tot de gezamenlijke inbreng betrof de succesvolle organisatie van het 
Nationaal Kampioenschap 1e klasse libre klein in 1982.
 
Voorts kon de vereniging zich onderscheiden door ondernomen initiatief en realisatie van 
nieuwe of afwijkende toernooivormen, meer toegesneden op de categorie “hogere” 
biljarters. Daarmee werd onder meer ook de moeilijke spelsoort kader 38/2 geintroduceerd, 
hetgeen als noviteit gold voor deelnemende Goudse topbiljarters en geinteresseerde 
toeschouwers.

Districtskampioenschap 2e klas driebanden 1982, biljartcentrum Jan van Kersbergen.
V.l.n.r.: Heinz Dijkstra, ?, Piet Huisman.

Al met al de positieve uitkomst van wederzijdse impulsen en overeenkomstige wisselwerking 
tussen lokaalhouder en Excelsior. Een tijdsbeeld dat eveneens de markering betrof van het 
maatschappelijk welzijn in die fase, doelend op de zeventiger en tachtiger jaren,  
te benoemen naar kwantitatieve en kwalitatieve maatstaven met betrekking tot beleving en 
actieve sportbedrijving.

Biljartvereniging Excelsior Gouda
Ontstaan  Levensloop  Ondergang
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Wim van Leeuwen (links) werd Gouda’s nieuwe biljartkampioen in 
de hoofdklasse 1975. Locatie Kersbergen. Hij versloeg in de  
beslissende partij Piet Palsgraaf.

Districtsfinale Hoofdklasse 1976 (locatie Kersbergen).
V.l.n.r.: Piet Palsgraaf, Piet Huisman, en Wim van Leeuwen.

Groepsfoto biljartvereniging Excelsior (1982) naar aanleiding van het 
40-jarig bestaan locatie Jan van Kersbergen. (foto Hans Scholtes).

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.

Wim van Leeuwen kampioen hoofdklasse 22 januari 1984.
(foto Martin Droog).

Jaren 70’-80’
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Jan van Kersbergen    
In 1986 werd de Goudse  
biljartgemeenschap echter opgeschrikt 
door de plotselinge dood van  
lokaalhouder Jan van Kersbergen.  

Een triest verscheiden waarop door alle betrokkenen niet 
alleen geschokt werd gereageerd, maar eveneens in het 
teken stond van een zekere mate van onzekerheid omtrent 
de continuering van het zo succesvolle biljartcentrum.  
In meer rationele zin bleek evenwel al snel dat een van de 
kinderen het voortbestaan kon garanderen en als gevolg de 
gevestigde functie voor de Goudse biljartliefhebbers 
behouden zou kunnen blijven. 
 

1988 De Garenspinnerij   Desalniettemin achtte de 
vereniging het noodzakelijk de lokaliteit in 1988 te verlaten. 
Met de nodige teleurstelling moest daardoor wederom 
afscheid worden genomen van een voor Excelsior ideale 
biljartaccommodatie. 

Gestoeld op in aanleg gelijkblijvende condities bleek er 
gelukkig nog een goed alternatief voorhanden.  
De overgang naar cultureel (wijk-) centrum  
De Garenspinnerij werd zodoende per gelijke datum een feit. 
Een per 1985 gerealiseerd complex in de wijk Korte Akkeren, 
waarin o.a. sociaal/maatschappelijke organisaties als wel 
culturele voorzieningen en sportfaciliteiten waren  
ondergebracht. 
Een door de politiek gekozen combinatie, destijds (ook) 
gebaseerd op ideologische  motieven, overeenkomstige 
doelstellingen en afgeleide bedrijfsvoering, alsmede daarop 
afgestemd subsidiebeleid. De intrede en verblijf in een 
dergelijk Dienstencentrum leidde voor de biljartvereniging 
Excelsior tot een wonderlijke en niet eerder opgedane 
ervaring als huurder van een gewenste biljartfaciliteit. 
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Biljartvereniging ENTREE’85   Onder leiding van een 
kleine gemeentelijke staf, werd namelijk de organisatorische 
opzet in belangrijke mate gedragen door de functionele 
inbreng en uitvoerende werkzaamheden van een 
(aanvankelijk) grote groep vrijwilligers. Hiermee werd 
eveneens het sociale aspect voor de gekozen opzet 
benadrukt. Zo ontstond een bedacht systeem van 
gedelegeerde verantwoordelijkheden, toebedeeld aan 
betrokken en/of belanghebbende werkgroepen en  
verenigingen.  
Gegeven deze denk- en werkwijze, ontstond eveneens  
het zelfstandig exploiteren van de gesitueerde  
biljartaccommodatie/biljartzaal in het complex. 

Bestuur en leden van de reeds aanwezige biljartvereniging 
ENTREE ‘85 voerden dus in praktische betekenis vrijwel het 
volledige beheer over de genoemde biljartzaal.  
De betreffende aanpak resulteerde overigens voor beide 
verenigingen in financieel redelijke huurvoorwaarden op 
jaarbasis. 

In goede afstemming met bedrijfsleiding en Entree ‘85, 
participeerde vervolgens Excelsior in de gestelde  
beheertaak. Dat betrof onder meer het onderhoud van de  
4 “kleine tafels “ en de zogeheten (grote) matchtafel. 

Door opstelling van de biljarts - het ruimtelijke karakter van 
de zaal en aanwezigheid van benodigde faciliteiten, maakte 
het de accommodatie tot een goed geoutilleerde  
biljartgelegenheid. Dit ondanks de omstandigheid dat de 
biljartzaal op de hoogste verdieping was gesitueerd.

Sportief voor de wind   Ook in sportief opzicht ging het 
de vereniging voor de wind. Het ledental nam weer toe 
(ruim dertig leden) en kon er tevens sprake zijn van een 
hernieuwd elan. Naast de verenigings-deelname aan  
o.a. reguliere teamcompetities en Persoonlijke Kampioen-
schappen, organiseerde de afdeling wedstrijdleiding 
bovendien diverse zo te noemen eigen toernooien. 


