
Deel 3   slot 

1992 Excelsior 50 jaar 

38/2   Zowel de organisatie 
van een 2e kadertoernooi 
38/2 als de opzet van een 
driebandentoernooi op basis 
van het dan “moderne” 
setsysteem, inclusief 
deelname van de 16 beste 
spelers van het District, 
betekenden een positieve 
bijdrage aan de Goudse 
biljartsport.  

Extra aandacht bestond 
voor de succesvolle  
organisatie van de  
Nationale Finale  
(Nederlands Kampioen-
schap) 2e klasse  
bandstoten in 1992. 

Jubileum 50 jaar   Dit naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van Excelsior.  
Daartoe was m.n. de “blauwe (theater-)zaal” tot biljartarena omgetoverd. 
Ter opluistering van dit evenement verzorgden tevens de Belgische grootheden  
Raymond Ceulemans en Jos Steylaarts  3-bandendemonstraties voor het talrijk  
aanwezige publiek. 

1992 Invitatie kader-toernooi 38/2 organisatie Biljartvereniging Excelsior.

Biljartvereniging Excelsior Gouda
Ontstaan  Levensloop  Ondergang
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1992 Invitatie kader-toernooi 
38/2 organisatie  
Biljartvereniging Excelsior.

1992 Prijsuitreiking finale 1e kl. 3-banden organisatie Biljartvereniging Excelsior.
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Zorg   Ondanks deze sportieve voorspoed bestond er echter 
eveneens bestuurlijke zorg omtrent de voortzetting van 
huisvesting in De Garenspinnerij.  
Een latente zorg, onder meer gevoed door de tussentijdse 
aanstelling van een interim-manager.  
 
Een functionaris die de opdracht meekreeg de oorspronke-
lijke doel- en taakstelling van het Dienstencentrum  
hernieuwd te activeren en zo mogelijk uit te breiden.  
Een op voorhand lastige klus, omdat de taakstellende 
opdracht niet of nauwelijks in overeenstemming gebracht 
kon worden met het warrige als wel onbestemde subsidie-
beleid van de Gemeente. Daardoor werden onder meer 
noodzakelijke investeringen, m.n. in de sectoren cultuur en 
educatie, opgeschort dan wel geblokkeerd. 

In tegenstelling daarmee werd evenwel tegen elke logische 
verwachting in de biljartaccommodatie, alsmede tegen zeer 
aanzienlijke kosten, naar de begane grond verplaatst.  
Het kennelijke resultaat van de aanstelling van een opvol-
gende (2e) interim-manager, die vanuit een meer zakelijk/
commerciele zienswijze de beschikbare units moest gaan 
verhuren. De daaraan te verbinden huursom van de nieuw 
gesitueerde biljartzaal was hiervan een herkenbaar voor-
beeld. 

Tegen een onevenredig hoge jaarvergoeding van maar liefst 
tienduizenden guldens, kon Excelsior dus (hoofd-) huurder 
blijven van de hernieuwd opgezette biljartzaal. 

Einde huisvesting   Ondanks de bijkomende horeca-
inkomsten door eigen beheer, was het als biljartvereniging 
volstrekt onverantwoord een dergelijke huurovereenkomst 
met De Garenspinnerij te sluiten. De daaruit voortvloeiende 
probleemstelling omtrent ja of nee, werd echter op even 
simpele als ook effectieve wijze opgelost; door het springen 
van een waterleiding (tijdens het weekeinde) ontstond een 
dermate grote wateroverlast in het complex, dat daardoor 
(ook) de volledige biljartzaal onbruikbaar was geworden. 
 
Het vervolgens niet kunnen of willen herstellen van de 
aangebrachte schade door middel van de noodzakelijke 
vervanging van de geeigende materialen, betekende 
derhalve gelijktijdig het einde van de huisvesting in diensten-
centrum De Garenspinnerij. Een omstandigheid welke zich in 
de zomer van 1993 voltrok.

Door die gebeurtenis gedwongen moest Excelsior derhalve 
hernieuwd op zoek naar een vervangend onderkomen. 
Inmiddels een zoektocht naar de spreekwoordelijke “speld 
in een hooiberg”. In een tijdsbestek van enkele decennia 
waren namelijk de Goudse horecabedrijven (cafe’s) met 
minimaal 2 biljarts verdwenen. Een kwestie -in breder 
verband- die reeds in verklarende zin aan de orde is gesteld 
geworden in deel twee van deze 3-luik (red.). 

Ook de eventuele terugkeer naar biljartcentrum Jan van 
Kersbergen bleek op dat moment geen haalbare optie.  
De lokaliteit werd in die fase geconfronteerd met op te 
leggen verordeningen op milieugebied, zoals van toepassing 
zijnde (toelaatbare) geluidsnormen, alsmede bouwkundige 
aspecten ten aanzien van het te gebruiken woongedeelte 
van het pand. 
Als gevolg van de aanzienlijke hoogte van noodzakelijke 
investeringen om de opgelegde aanpassingen te realiseren, 
bracht dit ten slotte de eigenaar tot het besluit met voort-
zetting van de accommodatie te stoppen. 

Een omstandigheid die zich eveneens in 1993 voltrok.  
Een triest neveneffect betrof bovendien de gelijktijdige 
opheffing van twee aldaar spelende verenigingen.  
Voorts viel daarmee de “pleisterplaats” voor de Goudse 
biljartgemeenschap weg. Een verschijnsel dat  in die periode 
eveneens de getalsmatige teruggang van de biljartsport in 
Gouda markeerde. 

De noodzakelijk geworden zoektocht naar vervangende als 
ook geschikte (alternatieve) accommodaties diende als 
gevolg gevonden te worden in niet direct met de biljartsport 
verbonden locaties. In aanleg werd daardoor het accent 
verlegd naar o.a. sporthal De Springers en clubhuizen van 
Wijkverenigingen. 

Wim van Leeuwen (rechts) lid van verdienste biljartvereniging  
Excelsior (jubileum 1992)
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Om uiteenlopende redenen, naast het zwaarwegende 
financiele aspect, bleken deze gelegenheden niet bereid  
of geschikt om op gepaste wijze aan in- en externe  
(KNBB-)verplichtingen te voldoen. In dat verband was het 
bovendien teleurstellend te moeten ervaren, dat de ge-
meente Gouda kennelijk niet bij machte was een daadwerke-
lijke bijdrage te leveren tot adequate oplossing van de 
voorliggende problematiek. 

1993/1994 Goudse Jeugdsocieteit   Uit onverwachte 
hoek en net voor aanvang van het aankomende biljartsei-
zoen 1993/1994, werd een voorlopige oplossing aangeboden 
door de dan aanwezige pachter van het pand Oosthaven?.
Een gebouw waarin van oorsprong de Goudse Jeugdsocie-
teit was gevestigd. Een destijds zeer goed geleide als ook 
succesvolle uitgaansgelegenheid (disco) voor de Goudse 
jeugd (de jaren ’60 en ’70), nadien eveneens gevormd tot 
(biljart-) societeit De Haven. 

Door het negatieve verloop in belangstelling voor het 
fenomeen disco door diezelfde doelgroep, werd tenslotte 
het pand en daarin gevestigde activiteiten verkocht. 

Café-biljart Oosthaven   Op basis van de gekozen 
formule, een dancing voor de wat oudere doelgroep beneden 
en bruin cafe op de 1e verdieping, was uitbater John Wittebol 
bereid 2 biljarts aan te schaffen en de betreffende verdieping 
te transformeren naar de meer van toepassing zijnde bena-
ming “CAFE-BILJART OOSTHAVEN“.
Naast nog twee verenigingen, overkomend van het eerder 
genoemde biljartcentrum, kon daardoor ook Excelsior weer 
voldoen aan de reguliere biljartverplichtingen jegens de KNBB 
en district Gouda. 

Dankzij de positieve intentie van het gebodene, konden in 
ieder geval de diverse wedstrijd- en toernooiprogramma’s 
worden afgewerkt.  De als normaal te stellen kwaliteitsvoor-
waarden met betrekking tot een redelijk functionerende 
biljartaccommodatie, kon helaas in de daaropvolgende 
periode niet blijvend gerealiseerd worden. 
Het klassieke voorbeeld van een biljart-technisch niet 
voldoende betrokken beheerder of eigenaar. Dat gegeven 
leidde tot een zekere mate van onvrede, niet in het minst 
uitgedragen door de leden Excelsior. 

Het gaf als gevolg zelfs voor een niet onbelangrijk deel van 
het ledenbestand  aanleiding, voorstellen te lanceren tot 
complete overgang van de vereniging naar  
Sociëteit Concordia, gevestigd aan de Westhaven. 

1997 Biljartvereniging Excelsior opgeheven
Een situatie die te kenmerken viel als een onoverbrug-

bare tweespalt tussen voor en tegenstemmers,  
tenslotte resulterend in de opheffing van een voorheen 

alom gerespecteerde biljartvereniging.  
Een geschiedkundig gegeven, verbonden aan het  

jaartal 1997. 

1971 Finale 3e klas libre Jeugdsocieteit De Haven derde van links  
een jonge Fred Asscheman.



Biljartvereniging Excelsior Gouda
Foto impressie
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Groepsfoto biljartvereniging Excelsior (1982) 
naar aanleiding van het 40-jarig bestaan 

locatie  
Jan van Kersbergen. (foto Hans Scholtes).

Deelnemers aan de 2e klas finale district 
Gouda. Seizoen 1974-1975 georganiseerd door  

biljartvereniging Excelsior.  
Kampioen werd Jack Veldhuizen.

V.l.n.r.: Arie van de Zaan, Piet Akerboom,  
Toon van Doorn, Wil Reinders sr., Dick Bloot,  

Jack Veldhuizen, Aart Groeneveld,  
Jan van Bemmel.

Districtskampioenschap 2e klas driebanden 
1982, biljartcentrum Jan van Kersbergen.

V.l.n.r.: Heinz Dijkstra, ?, Piet Huisman.



bron: Piet Huisman 
relisatie: Cees Vermeulen 
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Biljartvereniging Excelsior Gouda
Foto impressie

deel 3   Biljartvereniging Excelsior   1942 - 1997   pagina 5

C1 libreteam biljartvereniging Excelsior  
seizoen 1977-1978. (april 1977).

V.l.n.r.: Aart de Graauw, Wim van Leeuwen en 
Arie Brokke.

(foto Martin Droog).

Piet Huisman Nou: vooruit!!!


