
Heden en verleden: 
Tevens een stil jubileum (1961-2011)

Gouwenaar Wim van Leeuwen (71) is er  
tijdens de onlangs gehouden Nationale  
Biljartfinale 1-ste klas libre voor Recreanten 
niet in geslaagd (weer) Kampioen van 
Nederland te worden.  
Hij moest dit jaar genoegen nemen met de 
tweede plaats, achter winnaar en kampioen
G. te Nuijl uit Hilversum .  
(Dossier SPORTSTAD publiceerde in deel 1 
het gehele verslag van deze boeiende finale)

De deelname van Wim van Leeuwen aan dit 
officiele K.N.B.B.-toernooi was bovendien aan 
te merken als een te vieren moment ofwel te 
vieren aangelegenheid. Ook wel jubileum 
genoemd, in het licht van de voorlopige  
afronding van maar liefst 50 jaar persoonlijke 
biljarthistorie. 
Een vooral leuke bijkomstigheid die slechts een 
enkeling zich zal (kunnen) realiseren.  
Na voltooiing van z’n toenmalige dienstplicht 
wordt Wim van leeuwen namelijk begin 1961 
lid van de Goudse biljartvereniging  
EXCELSIOR. Een biljartclub die evenwel in 
die fase een zieltogend bestaan leidt.  
De vereniging heeft domicilie in Lunchroom 
RONA, gevestigd aan de (kop) Zeugstraat/

hoek Nieuwe Markt. Een locatie waarin dan 
eveneens de biljartverenigingen Krijt Op Tijd 
en Het Groene Laken hun huisvesting vinden.  
p.s. – een voor veel meer Gouwenaars bekende 
horecagelegenheid, omdat dit immers de plek was 
van waaruit zij als nerveuze kandidaten poogden 
het zo gewenste rijvaardigheidsbewijs te  
bemachtigen.

Bertus de Graauw (midden) lid van het C1 libreteam  
bv Excelsior in competitie seizoen 1982-1983.

Herstel vereniging Excelsior
Mede door zijn inspanningen herstelt de 
vereniging zich snel, zowel getalsmatig als ook 
in organisatorisch verband. 

Wim van Leeuwen werd in 1975 Gouda’s nieuwe biljartkampioen in de hoofdklasse. Hij versloeg in de beslissende partij  
Piet Palsgraaf. De locatie biljartcentrum Kersbergen, prachtig in beeld gebracht door Hans Scholtes.



Tevens de herkenning van intern hervonden 
elan, terwijl door plaatsing van nieuwe biljarts 
eigenaar Bertus de Graauw de speelcondities 
sterk doet verbeteren.
Ook aangepaste “huisregels” op dat vlak  
maken hier op ondersteunende wijze deel van 
uit. Al met al positieve impulsen, die reeds snel 
tot grote aantrekkingskracht van de lokaliteit 
en daarin gevestigde verenigingen zal leiden.
Ook gekende Goudse vedetten uit die tijdsfase 
(de jaren ‘60/’70), zoals Cor van de Spoel - 
Nico Jongeneel - Cor de Joode - 
Frans Eikenboom en Piet Palsgraaf, brengen 
dan veel trainingsuren in deze accommodatie 
door. Voornamelijk veroorzaakt door de aan-
gekondigde gebiedssanering “Nieuwe Markt”, 
moet echter in het begin van de zeventiger 
jaren de lokaliteit helaas worden gesloten. 

Verhuizing Excelsior
Die trieste omstandigheid leidt voor de BV. 
EXCELSIOR tot verhuizing naar de  
(toenmalige) Theodorus Stichting aan de 
Westhaven, later gevormd tot een kwalitatief 
aansprekend biljartcentrum onder de  
bezielende leiding van latere eigenaar 
Jan van Kersbergen. Een stijlvol ingerichte 
accommodatie met 4 voortreffelijke als ook 
uitstekend onderhouden biljarts van het merk 
Wilhelmina, die voor veel Goudse (top-) 
biljarters een duidelijke stimulans hebben 
betekend tot verbetering van spelniveau en 
sportieve prestaties. 

Wim van Leeuwen

Wim van Leeuwen in de 70-jaren. 

Ondertussen staat dus ook de ontwikkeling 
van Wim’s aanwezige biljarttalent niet stil.  
Jaar na jaar vindt progressie plaats, zich  
vertalend in steeds hogere scores op de  
“Groene Tafel”. Een prestatiecurve die hem in 
eerste instantie van de 4-e klasse tot aan de 
Hoofdklasse zal brengen.  
In een relatief kort tijdsbestek bereikt hij dus 
niet alleen de hoogste klasse van de spelsoort 
libre op Districtsniveau (Hoofdklasse P.K. -  
moyenne-categorie 7.00/11.00 - partijlengte 
250 caramboles), maar is tijdens finales telkens 
een geduchte tegenstander voor de overige 
(zeven) deelnemers. 
Hij blijkt namelijk ook over een uitstekende 
wedstrijd- en toernooimentaliteit te beschik-
ken. Menigmaal wordt in het betreffende 
tijdvak (de jaren ’70 en ’80) de Districtsfinale 
gewonnen, gevolg door redelijk succesvolle 
optredens tijdens Gewestelijke Finales.  
Gaande die reeks van jaren wordt nogmaals 
een promotie afgedwongen.
 
Promotie
De promotie naar de landelijk te spelen Extra 
Libre-klasse - moyenne-categorie 11.00/20.00  
-  partijlengte 350 caramboles.  
In die klasse, als vergelijkbaar voorbeeld voor 
overige inschrijvingen op landelijk niveau, kan 
evenwel deelname aan een/de Nationale Finale 
slechts afgedwongen worden door het spelen 
van noodzakelijke voorronden, gevormd door 
de inschrijving van soms wel meer dan 100 



mededingers van in aanleg gelijke speelsterkte. 
Per saldo een bijzonder lastige opgave om via 
dit voorgeschreven traject de eindstrijd te 
kunnen bereiken. 
Bovendien vraagt een dergelijk behaald niveau 
veel onderhoud, door o.a. een goede  
lichamelijke conditie - extra trainingsuren en 
competitieweerstand op vergelijkbaar niveau. 
Een verder normale vereiste, welke echter (ook) 
wordt bedreigd ofwel beïnvloed door de stilaan 
oplopende leeftijd. Een niet te keren proces dat 
voornamelijk negatieve uitwerking geeft op 
kenmerkende eigenschappen van een/ de 
biljarter, onder meer veroorzaakt door het 
verlies aan concentratievermogen en fysieke 
veranderingen van motorieke aard (evenwicht 
en coordinatie van spierbewegingen).  
Ondanks deze (natuurlijke) beperkingen weet 
hij toch een relatief hoog spelniveau te  
handhaven. 

Onzekerheid
Een extra belastende factor is echter wel, vanaf 
de negentiger jaren, dat “zijn” BV. Excelsior 
vrijwel onafgebroken in onzekerheid verkeert 
met betrekking tot de continuiteit van  
huisvesting in wijkcentrum De Garenspinnerij. 
Een ontstane omstandigheid die mede het 
gevolg was van het min of meer gedwongen 
vertrek uit Biljartcentrum Jan van Kersbergen. 

De Garenspinnerij

De bestuurlijke zorg omtrent dit vraagstuk, het 
wel of niet beschikbaar blijven van  
De Garenspinnerij als biljartlocatie, wordt na 
verloop van tijd helaas in negatieve zin  
bewaarheid. De bevestiging overigens van een 
nijpend en reeds langer bestaand (structureel) 
tekort aan beschikbare als wel betaalbare 
biljartaccommodaties in de gemeente Gouda. 

Opheffing Excelsior
Dit gebrek aan alternatieve mogelijkheden zal 
zelfs leiden -eind negentiger jaren- tot  
opheffing van de BV. Excelsior.  
Voor de betrokken leden een harde als wel niet 
te pareren werkelijkheid, in emotioneel opzicht 
zeker voor her-oprichter Wim van Leeuwen. 
Naar aanleiding van dit tragische einde van een 
breed gerespecteerde biljartvereniging, stopt 
gelijktijdig een deel van het ledenbestand met 
de biljartsport. Anderen sluiten zich aan bij 
overige Goudse biljartclubs. 

Impuls
Vanaf de aanvang van het huidige millennium 
vervolgt Wim z’n favoriet hobby bij de BV. 
IMPULS. Min of meer gelijktijdig wordt hij 
eveneens lid van Recreanten-vereniging  
TREFCENTRUM, tevens gehuisvest in het 
(eigen) clubgebouw van de BV. Impuls.  
Ook bij en namens deze verenigingen blijft 
Wim in competitieverband een uiterst succes-
volle (team-)speler. Het Impuls C 1-libreteam, 
o.a. samen met biljartlegende Jan Vermeer, 
wordt bij herhaling afdelingswinnaar/-kampi-
oen in officieel K.N.B.B.-verband.  
In 2007 wordt bovendien de Nationale Finale 
bereikt, traditioneel gespeeld in Nieuwegein. 
Enigszins vergelijkbare resultaten worden 
eveneens in het Recreantenbiljart behaald, hoe-
wel naar prestatieve maatstaven de nadruk 
meer gelegd wordt op deelname aan individueel 
gericht competities. 
De hierbij opgebouwde erelijst is dus nogmaals 
succesvol aangevuld met de behaalde “zilveren 
medaille” in Steenbergen (zie intro en wed-
strijdverslag). Intussen is ook nog de grens van 
zeventig levensjaren overschreden. Een met 
respect te markeren moment. Nog onlangs is 
door middel van een operatieve ingreep enig 
fysiek ongemak verholpen. Vooralsnog resteert 
dus, met inbegrip van de nog steeds aanwezige 
sportieve uitdaging, geen enkel beletsel om het 
edele biljartspel te blijven uitoefenen. 



 

Ter afsluiting:
In oktober/november zal in navolging van dit 
verslag, via deze site een samengesteld  
document worden gepresenteerd met daarin 
opgenomen:
 De Goudse biljartsport in historisch 
 perspectief

 Ontstaan - levensloop en ondergang van
 de BV . EXCELSIOR

 Heden en toekomst van de K.N.B.B. als
 sportorganisatie

bron: 
tekst: Piet Huisman 

realisatie: Cees Vermeulen 
september 2011 

www.goudanet.nl 
dossier SPORTSTAD

Districtsfinale  
Hoofdklasse 1976 

(locatie Kersbergen) 
V.l.n.r.: Piet Palsgraaf, 

Piet Huisman en 
Wim van Leeuwen.

6 april 1977. 
V.l.n.r.: 
Aart de Graauw,  
Wim van Leeuwen en 
Arie Brokke
 C1-libreteam  
biljartvereniging  
Excelsior seizoen  
1977-1978.  
(foto Martin Droog).


