
Guus van den Bovenkamp schreef op 
verzoek van dossier SPORTSTAD  
een korte terugblik over Sporthal  
De Springers.
In De Springers hebben vele Gouwenaars 
prachtige sportmomenten beleefd.

Sporthal de Springers was de eerste 
sporthal die in Gouda werd gebouwd.  
Bouwjaar 1969. Vooral door scholen werd 
er aangedrongen op het realiseren  
daarvan.  
Het Antoniuscollege enige jaren daarvoor 
van de IJssellaan verhuisd naar de  
Nansenstraat, het Coornhertgymnasium 
had zaalruimte tekort en ook de  
Chr. Land en Tuinbouwschool aan de 
Sportlaan zat te springen om zaalruimte.  
De gemeenteraad van Gouda gaf  
toestemming.  
Door samenwerking met de KNVB  
(bouw van een pand aan de sporthal), 
het Ministerie van Onderwijs en de  
Gemeente Gouda werd het plan ook  
financieel haalbaar.

Sporthal  DE SPRINGERS  
1969-2012

Goudse Sportstichting
De bouw werd door het Algemeen Bestuur 
van de Goudse Sportstichting van harte 
ondersteund om het grote zalen tekort 
voor de binnen- sportverenigingen op te 
lossen. 
Directeur Hans Zandvoort van die  
Stichting heeft met zijn administrateur de 
heer de Georg de Groot maar vooral ook 
sportambtenaar Tom Booij de bouw  
begeleid. 
Leerkrachten Lichamelijke Opvoeding van 
scholen en deskundigen van  
Sportverenigingen werden betrokken bij 
de technische inrichting zoals vloer,  
belijning, toestellen enz. 

Ruimte kon wel 3 keer worden benut
De jaarlijkse dag van “ZALENVERDELING” 
door de Gemeente voor de binnensport-
verenigingen mondde die keer uit in een 
verhitte discussie. 
De beschikbare ruimte kon wel 3 keer 
worden benut.  
Na eindeloos onderhandelen werd er een 
modus gevonden om onder de  
handballers, de basketballers,  
de korfballers (2 verenigingen), de  
badmintonners (2 verenigingen) en de 
volleyballers (3 verenigingen) de  
beschikbare ruimte te verdelen. 



Gymnastiekverenigingen konden zo af en 
toe inhuren. 
Zaalvoetballers kwamen nog niet aan hun 
trekken.

Halbeheer streng
Het halbeheer was de eerste tijd uiterst 
streng geregeld. Georg de Groot kwam 
regelmatig controleren of er niet met  
buitenschoenen in de zaal werd gelopen. 
Zondaars werden zonder aarzelen de hal 
uit gestuurd. Door de mix aan  
sportactiviteiten ontstonden nogal eens 
verhitte taferelen. Superregelaar van de 
Sportstichting aldaar was conciërge  
Janssen uit Haastrecht.  
Hij loste die ruzies altijd op.

Vloer super
De binnensportverenigingen floreerden 
vanaf die tijd. Het niveau werd aanwijs-
baar hoger. 
Op 6 oktober 1969 speelden de Radius-
teams hun eerste thuiswedstrijden in de 
Springers. De zondag daarop de Vires 
handbalteams. De schitterende,  
halfzwevende (volgens kenners) houten 
vloer was super de luxe voor de  
volleyballer; voor bepaalde andere  
sporten wat minder.

Achterwand was trommel
De ambiance, de sfeer in de hal was voor 
sporters uitermate plezierig.  
De betonnen tribunes vormden geen  
beletsel voor publiek om op de zaterda-
gen en de zondagen naar wedstrijden te 
komen kijken.  
Zowel Vires en Radius hebben in de eerste 
10 jaren van het bestaan van de  
Springers glorie tijden beleefd. 

De “avondje uit” zaterdagen bij Radius 
en de “familie” zondagen bij Vires staan 
velen nog in het geheugen gegrift.  
Liefhebbers van allerlei sporten in Gouda 
troffen elkaar. Ook voetballers van alle 
verenigingen in Gouda waren kind aan 
huis. Bij aanmoedigingen van het publiek 
trilde DE SPRINGERS op zijn grondvesten. 
De golfplaten achterwand werd als  
“trommel” gebruikt

Na de wedstrijden de “evaluatie” in de 
kantine van Henk Bouter en na 1975 bij 
Jan Vermeer. 
Dringen voor een drankje, maar altijd 
gezellig.

Grote sportevenementen, bijvoorbeeld 
interlands maar ook Gouds  
kerstvolleybal en –basketbal met meer 
dan 100 teams, uitwisselingen met  
andersoortige verenigingen bijvoorbeeld 
met sociëteiten “sportdagen” houden en 
de 2 x jaarlijks voetballen tegen wat toen 
de “gehandicapten” werd genoemd.

In 1980 werd de 1e Mammoetsporthal 
gebouwd.  
Een aantal verenigingen koos ervoor om 
te verhuizen.  
De jonge wijk Bloemendaal vormde een 
enorm potentieel voor nieuwe jeugdleden. 
De Springers werd meer en meer een  
domein voor de zaalvoetballers.
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