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Het biljartballetje rolt weer bij BV
Gelre
4 dagen geleden 0 7 minuten

Overig

► voorlezen

EDE „Er mag gewoon worden gebiljart", zeggen de bestuursleden Frits
Willemsen en Hans Stoop van BV Gelre zichtbaar enthousiast.

Eip Janssen

Slechts heel kort konden de leden van de Edese biljart vereniging
BV Gelre hun favoriete hobby even niet uit beoefenen. „Dat was in
de half mei maar twee weken later (1 juni, red) werd aan alle
coronaverplichtingen voldaan. De thuisbasis van BV Gelre aan de
Horsterweg 5, 6715 CT Ede, is coronaproof. Enige nadeel is dat de
bar niet open mocht. De ballen rollen inmiddels weer over het
groene laken van de aanwezige biljarttafels.
[VERANTWOORD] „Alleen wel binnen de voorschriften en op de
bekende anderhalve meter afstand. De ruim zeventig leden van BV
Gelre zijn er maar wat blij mee. En de genomen coronamaatregelen
worden voor lief genomen. Ze zijn al heel blij dat hun uitje niet in het
water valt. We zitten gelukkig niet in een café maar in een clubhuis",
vult Willemsen aan.
Een paar keer per week komen de leden van BV Gelre bij elkaar in
het clubhuis `Klein Verzet'. De aanwezige biljarters spelen op drie
van de vijf aanwezige biljarts. Dat we in principe de hele middag
niets kunnen eten of drinken omdat de horeca dicht is nemen ze
voor lief. „Er mag niet worden geschonken. Natuurlijk scheelt dat de
club inkomsten. Maar alles bij elkaar is dat minder belangrijk dan het
feit dat het clubleven doorgaat. BV Gelre is een (financieel) gezonde
vereniging. Daarnaast zijn er steunmaatregelen van de overheid
waarvan we gebruik maken. Dat alles houdt in dat we ons op dit
moment geen zorgen over te maken. Maar, en daar ben ik best trots
op is het gegeven dat geen enkel lid wegens de coronastop of
beperkende maatregelen heeft bedankt", zegt penningmeester Hans
Stoop. „En de anderhalve meter afstand is geen item. Dat doen we
automatisch al vanaf de eerste lockdown. Er wordt opgelet dat we
niet te dicht bij elkaar komen. Anders lijkt stoppen onontkoombaar.
Soms moeten we elkaar even attent maken op de geldende
voorschriften. Maar in negen van de tien keren gaat zoiets onbewust.
Nee, ik hoef echt geen politieagent te spelen", gaat secretaris Frits
Willemsen verder. Hij prijst de medewerking en het begrip van zijn
leden.
(Tekst gaat verder onder de foto)
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Frits Willemsen
[BETROKKEN] Uit ervaring weet Stoop dat oudere leden door de
coronacrises minder snel het huis uitkomen. „De eenzaamheid wordt
steeds groter, dus mooi dat wij als BV Gelre daar een beetje in kunnen
voorzien. In de afgelopen periode hebben we enkele nieuwe leden
mogen begroeten die ontdekten dat zij vroeger ook biljart hadden
gespeeld. Nu, soms na beëindiging van de werkzame periode maar
ook om een alternatief uitje te hebben, zijn zij lid geworden. Ik merk
dat (nieuwe) - leden ontdekken dat BV Gelre staat voor gezellig en
sociaal. Een club waar je snel wordt opgenomen."
Is goed kunnen biljarten een voorwaarde lid te worden? Nee, zeker
niet. In principe kan iedereen bij ons komen biljarten. De club helpt
juist biljarters die het kunstje misschien wat minder beoefenen op
weg. Ik ben zo iemand die als hij ziet dat het niet gaat zoals gehoopt
tips geef. Ik geef indien gewenst ook wel les. Het is altijd een
samenspel waarbij de ontvanger bepaalt en ik kennis overdraag.
Maar het belangrijkste is dat je in de biljartsport plezier beleefd. Het
hoeven echt niet allemaal `toppers' te zijn.

"De leden blijven BV Gelre is opgericht op 1
onze club trouw"

maart 1962 en mag zich een constante,
solide en ook alom gerespecteerde
club noemen. In de loop der jaren

heeft de club diverse speellocaties gekend. Sinds eind 2000 is het
clubhuis 't Klein Verzet', de thuisbasis van de biljartclub. Het clubhuis
is eigendom van WV Ede waarmee BV Gelre sinds 2000 een
samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. De exploitatie van de
biljart accommodatie is geheel in eigen handen. In het clubhuis staan
vijf biljarts in eigendom. De club kent een lange geschiedenis en

personen die van groot belang voor de club zijn geweest. De
oprichter was Gijs Kemp. Hij heeft de basis gelegd voor datgene wat
BV Gelre vroeger en nu betekend. Om niemand te vergeten laat ik het
daarbij. Over bijna twee jaar bestaat BV Gelre zestig jaar. Natuurlijk
zal dat niet geruisloos voorbijgaan. De wijze waarop is de komende
periode onderwerp van bespreking", aldus Frits Willemsen, al sinds
1977 lid is. Hij dient de biljartclub al ruim dertig jaar. „Ze noemden
me weleens het wandelende geschiedenisboek", lacht hij. Hans
Stoop, lid sinds 2014 hoort het glimlachend aan. „Ik ben na mijn
pensionering (DELI XL, red.) betrokken geraakt bij de club en nu
penningmeester. Nog geen seconde spijt."
BV Gelre kent een dag- en avond biljartafdeling. „Ieder lid kan
echter zowel op de dag als in de avond vrij biljarten. Bovendien kan
iedereen in beide districts-competities meespelen. Beide afdelingen
hebben hun eigen interne competitie en spelen jaarlijks een eigen
clubkampioenschap. Bij de clubkampioenschappen kan een speler
slechts bij één afdeling deelnemen", aldus het duo. De kampioenen
spelen daarna tegen elkaar om de hoogste eer: clubkampioen BV
Gelre. Hans Stoop daarover: `Door de coronacrisis is het
clubkampioenschap 2019/2020 nog niet beslist. Collega Fits
Willemsen en voorzitter Dick Kremer hebben zich voor de finale
geplaatst. Bedoeling is deze finale te spelen op het moment dat er
meer mag. Je wilt deze finale, waarbij ook de onderlinge trots op
het spel staat' toch wat cachet en publiciteit geven", lacht de
penningmeester.
(Tekst gaat verder onder de foto)

Frits Willemsen

[CLUBKAMPIOEN] Inmiddels zijn de wedstrijden om de titel voor het
seizoen 2020/2021 weer van start gegaan. „Het is wat passen en
meten. Maar het lukt. Er zijn enkele ronden gespeeld met leuke soms
verrassende uitslagen. Wat het mooie is? Dat elke biljarter graag wil
winnen. Maar na elke partij als eerste constateert dat het heerlijk is te
kunnen biljarten in een tijd waarin vele andere sporten voor senioren
stilliggen. "De bestuursleden weten dat er ook spelers zijn die
vanwege corona soms overslaan. „Dat is niet erg. Integendeel het
geeft juist aan dat onze leden verantwoord omgaan met het
coronavirus. Ik zou er niet aan moeten denken als een soort
politieagent te moeten optreden als dat niet het geval is", meent
Willemsen. Het duo wil zeker niet vergeten dat er nog een tak van
biljartsport is binnen de club die aandacht verdiend. „Dat zijn de GBiljarters. G-biljart is een onderdeel binnen onze vereniging voor
spelers met een beperking. Enkele leden begeleiden de G-biljarters op
meerdere zaterdagen per jaar tijdens een gezellige zaterdagmiddag
biljarten", weet Willemsen. „Het plezier dat deze groep (zowel Gbiljarters als lesgevers, red.) daaraan beleefd is met geen pen te
beschrijven. Daar kan ik echt van genieten", aldus Hans Stoop. Op dit
moment spelen er bij BV Gelre zes tot biljarters met een

"De club staat open

beperking.
[EXTERN] De externe biljartcompetitie is
voor elke biljarter"
wel

volledig stil gelegd. „Dat lijkt me
gezien de maatregelen terecht. Het aantal
reisbewegingen moet worden beperkt. Niet elke vereniging heeft die
mogelijkheden die wij wel hebben. Dus respect en begrip voor de
besluiten van de regionale en landelijke biljartbond", meent Hans
Stoop."
„Het is de bedoeling de competitie uit te spelen zodra dat mag.
Daarna kan worden bezien of er districts- en/of landelijke individuele
biljart wedstrijden gespeeld kunnen en mogen worden. In dat geval
zal BV Gelre graag haar accommodatie daarvoor beschikbaar stellen.
BV Gelre heeft door de jaren heen bewezen de organisatie aan te
kunnen", meent secretaris wedstijdleider Willemsen.
[CONTACT] Net als bij een biljartwedstrijd komt er moment dat de
gemaakte caramboles het einde van de partij betekenen. Maar een
gesprek over biljarten kent voor de bestuurders geen tijdgrens. „Nee,
over biljarten, de club BV Gelre raak je nooit uitgepraat. Laten we
hopen dat dat in lengte van jaren zo blijft. Wie belangstelling heeft is
welkom. Neem even van tevoren contact met ons op. Dat kan via de
mail: secretaris@bvgelre.nl of telefonisch tijdens openingsuren in het
clubhuis: 0318 - 62 11 11 of op 0615067934 bij Frits Willemsen",
besluiten de bestuurders.
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