Biljartvereniging Gelre BV bestaat 60
jaar: ‘Biljarten is allang geen kroegsport
meer’
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Wedstrijdleider Geurt Pesch ziet toe op het spel van
bestuurslid Frits Willemsen
Diana Kervel
EDE ,,Vorige week hebben we meegedaan aan het NK DagBiljarten, dat
was een unieke prestatie van onze club.” Frits Willemsen is al 45 jaar lid
en 37 jaar als bestuurslid betrokken bij de Edese biljartvereniging BV
Gelre en trots op de maatschappelijke functie die de club al jaren vervult.
In april mocht hij een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn
vele vrijwilligerswerk.
Nabij Zwembad de Peppel is het clubgebouw te vinden. De naam op de gevel ‘t
Klein Verzet’ verwijst naar de eigenaar en eerste bewoners: Wielervereniging
Ede. Vanwege het motto ‘fietsen doe je buiten en biljarten binnen’ is het een

goede combinatie’. Geurt Pesch is wedstrijdleider en biljart al sinds zijn 18e,
nu 33 jaar. ,,Voetballen deed ik voor de conditie, biljarten deed ik er voor de
ontspanning naast.” Het vuurtje bij Frits Willemsen is al vanaf jonge leeftijd
aangewakkerd met een tafelbiljart in zijn ouderlijk huis, op zolder. ,,In 1971
ben ik begonnen bij een biljartvereniging in Bussum, zes jaar later ben ik bij
BV Gelre in Ede binnengestapt en nooit meer weggegaan.” Al 37 jaar is hij
bestuurslid van de vereniging, waarvan nu 35 jaar secretaris. Vanaf zijn 16e
heeft Willemsen in diverse commissies gezeten. Voor het jeugdvoetbal maar
ook tijdens militaire dienst kroop het biljart-bloed waar het niet gaan kon.
,,Vijftien jaar hebben we het Defensie Biljart Toernooi gespeeld. Op een
gegeven moment werd de stekker eruit getrokken, maar we hebben een mooie
tijd beleefd.”

Binnengestapt bij BV Gelre en nooit meer weggegaan
NK BILJARTEN De biljartvereniging heeft in haar 60-jarig bestaan een
constant aantal leden gehouden. Het is ook de enige overgebleven club in Ede.
De jeugdgroep is inmiddels opgehouden te bestaan, de meeste leden zijn
65+ers. Ongeveer twintig jaar geleden heeft ook het G-biljart een plaats
veroverd in de clubharten. ,,Die groep kan wel wat groter, we hebben een
oproep gedaan voor nieuwe aanwas.” BV Gelre was bij het NK Biljarten eerder
deze maand vertegenwoordigd in drie klassen, uniek voor de vereniging. ,,Met
het middagteam verloren van de uiteindelijke winnaar, geen schande dus.” De
vereniging kende vroeger twee soorten leden: ‘Senioren’ en ‘recreanten’. Nu
praten we alleen nog over avond- en dagspelers. Maar iedereen is toch
gelijkwaardig lid. De club vervult daarin ook een soort soosfunctie en we zien
avondspelers ook naar de middaggroep verhuizen.Wie wil biljarten kan
terecht op maandag-dinsdag- en donderdagmiddag en op maandag- dinsdag
en vrijdagavond.
IN DE MEDIA Willemsen is een sportverslaggever geweest bij Ede Stad, zo
kwam hij ook bij de Wielervereniging Ede terecht voor onderdak. De huidige
voorzitter, Dick Kremer, heeft verslaggeving gedaan voor de Lokale Omroep
Ede. Pesch herinnert zich: ,,Toen ik voor het eerst naar het NK mocht, heeft hij
mij geïnterviewd.” Een bekende topbiljarter die bij BV Gelre speelde is GertJan Veldhuizen. Recent werd hij derde op het Europees Kampioenschap Anker
kader 71/2, een echte topper dus!

Net als bij golf is het niveauverschil geen belemmering
voor een partijtje
NET ALS GOLF Darten is nog steeds ‘kroegsport’ nummer een. De biljarttafel
is in bars en café’s steeds meer aan het verdwijnen. ,,Voor een biljart kunnen

ook drie tafels staan, dat levert meer inkomsten op. Met het afschaffen van de
dienstplicht is ook een deel van de interesse voor biljarten verloren gegaan.”
Mooi vindt Willemsen het feit dat, net als bij golf, niveauverschil tussen spelers
geen belemmering is voor een partij. ,,Toch is het wel hard werken hoor als je
tegenstander maar 41 caramboles hoeft te maken en jijzelf 170!” Willemsen
vindt het jammer dat er op tv niet veel biljart te zien. Biljart is geen
dynamische, fysieke sport. Veel komt neer op techniek. De moeilijkheidsfactor
vindt zowel Pesch als Willemsen mooi aan de sport. ,,Het is een uitdaging om
het onder de knie te krijgen. Het is ook leuk om het makkelijk te laten lijken als
toeschouwers kijken,” merkt Pesch op.
TRADITIE Met het 60-jarig bestaan van de biljartvereniging is onder andere
een clubtoernooi georganiseerd van bandstoten, driebanden en libre. Pesch
heeft zich ingespannen om een sponsor te vinden. Met de opbrengst van de
loting is een mooi bedrag aan de Voedselbank geschonken. De biljartclub
houdt van tradities. Vanaf 1969 is de Callunatrofee de prijs voor de
clubkampioen. Deze is vernoemd naar het Calluna restaurant van het
Openluchttheater waar de club een paar jaar speelde. Met 53 jaar is deze prijs
de oudste traditie binnen de club. En 44 jaar lang speelde de club een
Bedrijven Biljart Toernooi. Dat leverde de club een extra centje voor de
clubkas en veel promotie voor de sport. De naam van de biljartvereniging BV
Gelre heeft nog wel wat uitleg nodig. Oorspronkelijk begon de club als
‘Biljartvereniging Gijs’ naar oprichter Gijs Kemp, en eigenaar van ‘Hotel Gijs’.
Toen het hotel in andere handen overging moest ook de clubnaam veranderen
en met de letters BVG werd dat BV Gelre.”
KAARTEN De leden van de biljartclub komen graag langs om een balletje te
spelen. De soosfunctie zorgt ervoor dat er geen competitiedrang is. ,,Toch zijn
mensen er niet bij weg te slaan soms. Als we dan toch moeten wachten,
pakken we de kaarten erbij en gaan we klaverjassen.”
Door Diana Kervel

