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Frans van Leeuwen

André den Edel 
in gesprek met  

Frans van Leeuwen

“Ik had al snel door dat er veel 
kinderen met nogal wat “poeha” 
op die school zaten.

Geen prettige school
Frans van Leeuwen werd in Gouda geboren op  
19 april 1934 aan de Hoge Gouwe waar zijn vader 
een slagerij had.
Hij bezocht de lagere school aan de Groeneweg,  
de zgn. Neutrale School, nu Casimirschool.
Een prettige school vond hij dat niet.
“Ik had al snel door dat er veel kinderen met nogal 
wat “poeha” op die school zaten. Er was toen nogal 
een soort “standenverschil”.  
Kinderen uit het arbeidersmilieu werden dan gepest 
en vechten kwam vaak voor. Ik nam het dan voor de 
zwakkeren op, haalde de vechtersbazen uit elkaar.

Eerste schooldag
Vervolgens ging ik naar de Ambachtschool aan de 
Graaf Florisweg.
Mijn entree daar was ook niet zo geweldig.  
Op de eerste schooldag zette ik mijn fiets verkeerd in de 
stalling en kreeg ik het gelijk aan de stok met de  
meester. Zijn naam ben ik vergeten, maar  
goedgekomen tussen hem en mij is het ook nooit!
Op de Ambachtschool groeide mijn interesse in de 
sport.

Atletiek bij Gouda
Frans ging bij atletiekvereniging Gouda aan de slag 
en werd in 1946 kampioen kogelstoten bij de junioren. 
Hardlopen deed hij en al snel liep hij voorin mee.  
“Ik spaarde hard en van mijn spaarcentjes kocht ik een 
racefiets met houten wielen”.

Wielrennen bij Excelsior
Wielrennen ging hij bij Excelsior. Dat lag hem wel want 
hij versloeg al direct grootheden als Koos van Vliet, 
Jan Hofstede en Adriaan Swiebbe.  
Clubkampioen werd ik ook voor Toon van Dijk en  
Piet Verweij.

Dikke bandenrace
Het befaamde hoogtepunt van de “Goudaweek”  
de Slagersrace op het wielerparcours Krugerlaan,  
Burg.Martesnssingel, Zoutmanstraat, won Frans  in 
1958 als 24-jarige slagerszoon.

Frans als leerling van de huidige Casimirschool rond 1940.



Deze zgn. dikke bandenrace, er werd gereden op een 
transportfiets met grote slagersmand voorop, werd zelfs 
meerdere malen door hem gewonnen.  
Niet gewoon gewonnen maar met een gemiddelde van 
35 km. per uur!! en dan nog bijna iedere deelnemer 
gedubbeld.

Een quote uit een krantenbericht uit1958: 
Vijf rondes lang hadden drie renners het hoge tempo 
van Frans van Leeuwen kunnen bij houden maar toen 
vond Frans het schijnbaar genoeg en met een machtige 
demarrage, waar menig Tour de France rijder jaloers 
op zou zijn, ontvluchtte hij zijn concurrenten en ging zo 
hard door dat reeds twee ronden later de eerste   
“lappen” werden uitgedeeld.

Boksen bij Joost van der Tak

Frans als jonge pugilist

Boksen trok mij toen ook geweldig aan. Het was 
een periode waarin ik nogal eens in verkeerde  
gelegenheden kwam voor een sportman.  
De sport zorgde ervoor dat ik daar nog maar zelden 
kwam.
Joost van der Tak trainde toen de boksers in Gouda. 
Ik kwam daar bekende Gouwenaars tegen zoals  
Adrie Fillekes, Joop Kruisinga, Martin Hofstede,  
Louis Eikelenboom.

Bij de nieuwelingen werd ik direct kampioen van  
Zuid-Holland. 
Ik ging trainen bij de grote Theo Huizenaar waar ook de 
gebr. Van Klaveren trainden, met als grootste  
wereldbekende talent `The Dutch Windmill`  
Bep van Klaveren.  
Odeon, de bekende bokstempel in Rotterdam, was   
`the place to be`  
Ik zag daar mooie wedstrijden en bokste er zelf ook met 
regelmaat.

Boksschool in het oude Veemarktrestaurant.  
Staand 2e v.l. Adrie Fillekes. 2e. v.r. Frans, 
3e v.r. Heddergod, geheel rechts in zwart trainings-
pak Joost van der Tak.

In Gouda trainde ik bij Joost van der Tak
Joost was een sociaal bewogen mens. Een rustige kerel 
die de bokssport op een voetstuk wilde plaatsen.  
Hij vond het een uitstekende sport om te leren  
incasseren, jezelf ontdekken en je agressie, voor zover 
aanwezig, te leren beheersen.  
Nooit stond hij het zgn. doorslaan toe.  
Dat heet: je mocht elkaar wel goed raken of wel eens en 
bloedneusje tikken of oplopen, maar niet afmaken.  
Dan greep hij in.

Grote bek maar een klein hartje
Met die overtuiging en om toch nog wat bij te verdienen 
ging Joost lesgeven aan de straatschoffies in Den Haag 
en Rotterdam.  
Kinderen uit de “Rosse buurt”; jongens met een grote 
bek, klein hartje en een beetje losgeslagen.
Joost kreeg het daar zo druk mee dat hij mij vroeg mee 
te gaan.



Het beviel ons en zeker mij uitstekend. We konden goed 
met de jongelui overweg. Van de vergoeding die we 
kregen, 10 gulden samen per avond, gingen we direct 
na afloop even een broodje eten bij een toenmalige 
overbekende broodjeszaak in Den Haag.

Joost van der Tak met zijn Haagse pupillen.  
Joost’s stelling: “amateurboksen is minder  
gevaarlijk dan voetballen”.

De “Goudse Boks Vereniging”groeide ook gestaag.  
Het gymlokaal van de Burgvlietschool werd al snel  
voor meerdere avonden gebruikt.

Theo Huizenaar
Bekende namen uit die tijd: 
Joop Bruystens, Martin Atteveld, Pim Goudkade.  
Er was een hechte band met de bekende Rotterdamse 
bokspromotor Theo Huizenaar. 
Herman van ‘t Hof, toen Europees kampioen, trainde 
de Goudse boksers in het toenmalige Jongensstad.

De meest talentvolle pugilisten, Joop Bruijstens,  
Pim Goudkade en Frans van Leeuwen kwamen zo bij 
Theo Huizenaar terecht.

Anekdote
Toen, na een gewenningsperiode,  

wij wat overwicht kregen op de Haagse 
straatjeugd probeerden zij ons een geintje te 

flikken.
Er kwam een nieuwe “leerling” bij.  

Wat wij niet wisten was dat het die boefjes 
was gelukt een worstelkampioen daarvoor 

te strikken.
Je moest  hem natuurlijk wel uit zijn handen 

blijven. Als hij je éénmaal te pakken zou 
hebben zou hij je nooit meer los laten en zou 

je zeker het onderspit delven.  
Die Goudse boksinstucteurtjes zouden wel 

eens even te pakken genomen worden. 
Joost: ik heb mij rot gebokst totdat ik mijn 
armen bijna niet meer omhoog kon krijgen. 
Maar ik heb dat worstelaartje van mijn lijf 
weten te houden en een klein beetje murw 

“getikt”.

“Bij Huizenaar heb ik veel geleerd” zegt Frans.  
Met allerhande atleten heb ik getraind: powerlifters, 
o.a. Europees kampioen Ab Wolders, atleten, boksers, 
wielrenners, hardlopers enz.

Incasseren leren, met mensen omgaan uit alle lagen 
van de bevolking, alles kwam voorbij.  
Wat dacht je van een avondje trainen met Crooswijkers 
uit die tijd??  
Gelachen hebben we ontzettend veel.

Wenken: Hoe tijden in 40 jaar veranderen!!!
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