BVL: Biljarten in Leusden vanaf 1972
Geschiedenis van de Biljartvereniging Leusden

De geboorte, 17 februari 1972
In de loop van februari 1972 verscheen
er in de Leusder Krant een artikeltje
waarin de heer F.H. Korzelius vertelde
over zijn plan om in Leusden een
biljartvereniging op te richten. Frans
Korzelius was eind 1971 uit Amsterdam
naar Leusden verhuisd. Hij was een
actieve biljarter en ook biljartarbiter.
Enkele dagen na de oproep hadden zich
al zoveel belangstellenden gemeld dat
er op 17 februari een
oprichtingsvergadering in caférestaurant Bavoort kon plaatsvinden. Korzelius werd de eerste voorzitter en de heren
P.A. Waals en C.I.B. Kalleveen werden respectievelijk tot secretaris en
penningmeester benoemd. De officiële beschikking van de koningin, waarmee de
statuten werden goedgekeurd en de vereniging erkend werd, dateert van 18
augustus 1973. Maar dat was een late, maar niet onbelangrijke, formaliteit.

De oprichter F.H.Korzelius bij de start van BVL.,
februari 1972

Naamsverandering
Hoewel de afgekorte naam van de vereniging altijd BVL is geweest, heeft deze
afkorting in de loop van de jaren niet steeds hetzelfde betekend. Zoals bij alle
sportbonden gebruikelijk is, moet een vereniging per lid een bepaalde bijdrage aan
de overkoepelende bond afdragen. Voor BVL was dat in 1977: 45 x fl.10,- aan de

KNBB en 45x fl. 30,- aan het district Eemland. Maar er waren toen maar 3 leden die
aan de wedstrijdcompetitie deelnamen. De overigen speelden onderling een
huiscompetitie op recreatieve basis. BVL betaalde toen op jaarbasis fl.1680, “voor
niets”. Dat was de reden dat men een juridische constructie bedacht, waarbij BVL de
“Binnensportvereniging Leusden” werd met recreatiebiljarters en een sectie
wedstrijdbiljarten. Deze sectie schaarde zich onder de vleugels van de KNBB. Een
en ander werd door notariskantoor Oele uit Amersfoort bedacht en geregeld. Er
werden nieuwe statuten gemaakt en dit alles kreeg kort vóór 1 augustus 1977 zijn
beslag. Op die datum werd het nieuwe verenigingsrecht van kracht en moesten ook
sportclubs geregistreerd worden in het verenigingsregister van de Kamer van
Koophandel.
Deze stap was vooral voor het district Eemland zuur, want BVL was toen al veruit de
grootste vereniging. Tegenwoordig is het algemeen gebruikelijk dat biljartclubs
bestaan uit wedstrijdspelers en recreatiespelers. De verplichte afdracht aan de bond
is voor de tweede categorie afgeschaft. Dat heeft er toe geleid dat, toen er aanleiding
was om de statuten opnieuw te wijzigen, ook de oude naam van de club weer werd
ingevoerd. Voor de bond zijn wij sindsdien altijd B.V. Leusden.

De huisvesting: café, fietsenstalling, kippenhok, kelder en weer verhuizen….
Ofschoon Korzelius zich in samenwerking met
de wethouder voor sportzaken al gebogen had
over enkele huisvestingsmogelijkheden in
Leusden zelf, werd het eerste onderkomen voor
de vereniging gevonden buiten de dorpskernen
van de gemeente, namelijk het café-restaurant
Bos en Heide aan de Doornseweg 29, waar op
maandagavond gespeeld kon worden. Vooral
voor de jeugdleden was de afgelegen ligging van
het speellokaal bezwaarlijk. Hoewel enkele volwassen leden aanboden om de
junioren in hun auto mee te nemen, besloot het bestuur al gauw dat het “om
opvoedkundige redenen” niet gewenst was dat de jeugd in een café biljartte.
Daarom gingen de junioren al spoedig spelen in een biljartzaal van het district
Eemland, speciaal voor de jeugd, in de Nieuwstraat in Amersfoort. De vereniging
bleef echter op zoek naar een eigen home en de gemeente was daarbij behulpzaam.
Achter het woonhuis Zwarteweg 16 in Leusden-Centrum was een ter
ziele gegane pluimveefokkerij organisatie gevestigd geweest, eerst
onder de naam Cobb’s en later EPU. De gemeente, die in die tijd een
tekort aan kantoorruimte had, had de opstallen overgenomen en daar
in de Technische Dienst gehuisvest. De biljartvereniging kreeg de
mogelijkheid om een voormalig fietsenhok achter de Technische
Dienst in te richten als een tijdelijke biljartzaal. Dit werd, geheel door
zelfwerkzaamheid van de eigen leden, in een paar weken gerealiseerd. Op de
beschikbare 80 m² was plaats voor twee biljarts. Eentje werd er overgenomen uit het
café van Tinus van de Pol (die ook lid was) en de andere kwam uit Goirle. Het kostte
de jonge vereniging heel wat geld, maar gelukkig was er ook een genereuze gift van
één van de leden, Tiem van de Hengel, die het grootste deel van één van de biljarts
financierde. En verder zorgde de heer Van Eeken van de toenmalige biljartfabriek in
Leusden, voor het deskundig demonteren en weer opbouwen van die twee biljarts en

Van den Berg Veevoeders stelde gratis een vrachtauto beschikbaar voor de
verhuizing van het biljart uit het Brabantse land. We schrijven oktober 1972.
Het was het begin van een langdurige en nog steeds voortdurende “inwoning” bij de
gemeente Leusden.
In de loop van 1973 stelde de gemeenteraad een krediet van 100.000 gulden
beschikbaar om de resterende opstallen van de voormalige pluimveefokkerij te
verbouwen tot respectievelijk een politiepost, een kantine voor het
gemeentepersoneel, zaaltjes ten behoeve van de muziekschool, een opslagruimte
voor het Astma-fonds en….. “een speelzaal voor de plaatselijke biljartclub met een
capaciteit voor 4 biljarts”.
Nu was er 130 m² beschikbaar en ook nu gingen eigen
leden aan de slag om, met assistentie van de
tekenkamer van de gemeente, de biljartzaal vorm te
geven.
De 4 biljarts, van de fa. Roothaert uit Tilburg,
bestonden uit 3 kleine wedstrijdtafels (115x230) en een
grote, zogenaamde matchtafel (142x284). Er was ook
nog plaats voor een bar en diverse tafeltjes en stoelen.
Tevens vonden enkele door de gemeente afgedankte
zetels uit de raadzaal een plaats, zodat het bestuur er
bij ledenvergaderingen statig bij kon zitten. Diverse firma’s stelden klein materiaal ter
beschikking, maar ook de vloerbedekking werd geschonken.
Toen burgemeester A. van der Post op zaterdag 10 november 1973 de opening
verrichtte herinnerden alleen de raampjes nog maar aan de vroegere “bewoners”, de
kippen. Men sprak toen al van een unieke biljartruimte in Nederland. Op unieke
huisvesting zou de vereniging patent houden.
De openingshandeling door de burgervader bestond uit een eerste biljartstoot op de
grote tafel. Hij had er duidelijk moeite mee, getuige zijn opmerking: “ik verdwaalde op
dat grote weiland”. Zo keken vele leden er waarschijnlijk ook tegen aan. Want hoewel
de vereniging al vrij kort na de oprichting een aantal zeer goede biljarters in de
gelederen had, bleek deze matchtafel voor de meesten toch niet aantrekkelijk. Vaak
bleef de tafel ongebruikt of men stootte er een balletje tot een kleine tafel vrijkwam. In
1979 werd de grote tafel daarom vervangen door twee kleine tafels. De andere drie
werden grondig gereviseerd en met 5 tafels kon de vereniging de groei van het
ledental aan.
De gemeente Leusden had op een gegeven moment echter behoefte aan een nieuw
en groter gemeentehuis. Voorwaarde voor de financiering was, dat alle bestaande
kantoorruimtes van de gemeente verkocht zouden worden, dus ook de aan de
biljartclub (en de muziekschool) verhuurde ruimtes. In mei 1979 vraagt het bestuur in
een brief aan de gemeente wat de consequenties voor BVL zouden zijn. Daarop
kwam precies een jaar (!) later een antwoord: “wij kunnen op uw vraag nog geen
antwoord geven”! Na een suggestie van de wethouder die ondermeer met
sportzaken belast was, gaat het bestuur op bezoek bij café-restaurant “De Mof”. De
eigenaar wilde een deel van zijn accommodatie wel aan een of meer Leusdense
verenigingen verhuren. Maar de aangeboden ruimte werd als te groot en te duur
bestempeld. Het gemeentebestuur was er gelukkig van overtuigd dat ze haar
huurder niet zonder een alternatief op straat kon zetten. In een gesprek dat de
penningmeester op 23 juni 1981 met de gemeentesecretaris had kwam een
verrassende suggestie naar voren, namelijk huisvesting in een deel van de kelder

van het nieuw te bouwen gemeentehuis. Voor actief gebruik door ambtenaren was er
in het gemeentehuis wellicht geen kelder nodig, maar de wet verplichtte gemeentes
wel om in geval van rampen, zoals oorlog of een natuurramp, locaties beschikbaar te
hebben waar geëvacueerde burgers konden schuilen. De kelder zou daarnaast wel
plaats kunnen geven aan een kantine en een vergaderruimte.
Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van BVL in februari
1982 wees burgemeester Rademaker voorzichtig weer in deze richting, waarbij hij
tevens verzekerde dat BVL “niet op de schopstoel zat”, Maar voorzitter Punt zag
meer in een optie dat BVL de bestaande zaal zou kopen:

“liever in een luxe kippenhok dan
naar de kelder”.

Erg vlot verliepen de plannen
betreffende de kelder echter
niet. Wel werd per brief van 2
augustus 1982 de huur van
de accommodatie aan de
Zwarteweg opgezegd. Dat
betekende dat de club “de
gehuurde ruimte per 15 augustus 1983 geheel ontruimd ter beschikking moest
stellen”. Maar toen die dag was aangebroken was er nog steeds geen definitief
besluit genomen over een biljartzaal in de kelder van het - nog in aanbouw zijnde nieuwe gemeentehuis. In februari 1984 viel eindelijk een definitief positief besluit: een
deel van de kelder van het nieuwe gemeentehuis zou mogen worden ingericht als
biljartzaal. Toen kreeg de club nog meer ruimte: maar liefst 245 m².
Pas begin november 1984 kon een aantal clubleden gaan werken aan de inrichting
van de nieuwe zaal. De gemeente zou zorgen voor de vloerbedekking en centrale
luchtverwarming, maar voor het overige kwam de inrichting geheel voor rekening van
BVL. Gelukkig had de club naast een architect (Hans Quint) die het inrichtingsplan
tekende, ook diverse deskundigen op het gebied van timmeren, schilderen en
elektriciteit in de gelederen. Er werd een bar met een keukentje gerealiseerd en
diverse zitjes met tafeltjes. Er was zoveel ruimte dat een 6e biljart kon worden
aangeschaft, en daarmee was er dus ook ruimte voor een verdere groei van het
ledental. De toenmalige secretaris karakteriseerde voor de Leusder Krant het geheel
als “de mooiste en grootste biljartzaal in de wijde omgeving”.
Op 5 januari 1985 was er een instuif voor de leden en op 7 januari werden de eerste
wedstrijden gespeeld van een seizoen dat nog in “het kippenhok” van start was
gegaan. De officiële opening door burgemeester Rademaker vond plaats op 16
maart 1985. Verschillende sprekers roemden het fraaie nieuwe onderkomen van
BVL. Bij welke andere biljartclub in Nederland vind je zoiets?
In 1992 ging de gemeente Leusden onderzoek doen naar de mogelijkheden om de
kelder zelf te gaan gebruiken. Vanaf dat moment werd het huurcontract slechts

afgesloten voor een periode van twee jaar. Het zorgde voor enige onrust in de
vereniging. Zou er weer naar een nieuwe locatie uitgezien moeten worden? Omdat er
echter niets gebeurde ging het bestuur van de vereniging zelf in het offensief. Er
werden plannen ontwikkeld om de bestaande zaal uit te breiden met een deel van de
naastliggende ruimte. Dat zou de mogelijkheid bieden om eventueel een grote tafel
te plaatsen. Er werd overleg gevoerd met de plaatselijke schaakclub, die de
betreffende ruimte enkele keren per week huurde en met de afdeling interne zaken
van de gemeente. Hoewel er uiteindelijk bouwtekeningen werden geproduceerd en
zelfs een oriënterend gesprek met een aannemer werd gevoerd, gingen de plannen
toch niet door. De gemeente maakte duidelijk, dat BVL de kosten van de verbouwing
zelf zou moeten bekostigen, en bovendien zou de huurprijs worden verhoogd omdat
er een grotere ruimte zou worden gehuurd! Dit samen vond de ledenvergadering
onverantwoord en in maart 2000 werd definitief van de plannen afgezien. Enkele
jaren later besloot de gemeente alsnog een deel van de kelder in gebruik te nemen.
Onze medehuurders, te weten de schaakclub en het Vrouwen Ontmoetingscentrum
moesten naar elders, maar BVL bleef buiten schot. Voor een matchtafel was dus
definitief geen ruimte, maar het grootste deel van de leden was ook niet overtuigd dat
de club daar veel aan miste.
Sprekend over biljarttafels: dat is wel het belangrijkste bezit van de club. In 1990
werd geïnvesteerd in 6 nieuwe biljarts van het merk René Gabriëls en in 2005
werden deze weer vervangen, nu door tafels van Verhoeven. Nog weer later
veranderden wij opnieuw van leverancier, ditmaal Betuwe Biljarts.
In de loop van de jaren werd de zaal door diverse leden regelmatig opgeknapt. Alles
werd in eigen beheer gedaan: schilderwerk, de bar werd verfraaid, er kwamen
nieuwe prijzenkasten. Ook de inventaris ging met de tijd mee. Er werd steeds meer
gebruik gemaakt van de computer, zoals voor het bijhouden van de resultaten van de
huiscompetitie en tijdens voorwedstrijden en finales voor wedstrijdbiljarters. In 2010
werd een groot LCD-scherm aangeschaft, aangesloten op de computer, zodat tijdens
finales na elke ronde de tussenstand geprojecteerd kon worden.
Ook de EHBO-voorzieningen werden uitgebreid: er kwam een AED-apparaat en
verschillende leden volgden een cursus om eerste hulp te kunnen verlenen als
iemand in de zaal een hartstilstand zou krijgen.
Maar er kwam weer een nieuw probleem: het gemeentehuis zou worden afgebroken
en er zou een nieuw gebouw voor in de plaats komen, waarin voor de biljartclub
geen ruimte zou zijn. Nadat in een gemeenteraadsvergadering in september 2015 waarin een formeel besluit genomen zou worden tot sloop van het huidige
gemeentehuis - veel leden door hun aanwezigheid van hun bezorgdheid omtrent de
huisvesting blijk gegeven hadden, bleek dat enkele politieke partijen bereid waren
om die bezorgdheid aan het College van B en W over te brengen. Er moest een
goede alternatieve huisvesting aangeboden worden. In de publieke sector bleek dat
financieel onhaalbaar. Uiteindelijk bleek dat de gemeente een vrijwel leegstand pand
bezat aan de Rozengaarde 22, waar voorheen een kinderdagverblijf was gehuisvest.
Het pand was groot genoeg om weer een biljartzaal in te richten met 6 tafels. Maar
dan zouden de huurkosten niet op te brengen zijn. Daarom werd besloten slechts
een deel van het pand te huren, waarin plaats was voor 4 tafels. Verder kon er net
als in de oude situatie een bar met keuken en een toiletgroep worden ingericht. In de
goede traditie van onze club werd een groot deel van het werk weer door eigen leden
uitgevoerd wat tot een aanzienlijke kostenbesparing leidde. Dat werk was niet gering.

De ruimte was niet zonder meer geschikt. Er moest eerst veel gesloopt worden. En
er moest ook werk uitbesteed worden. Gelukkig kwam de gemeente ons financieel
tegemoet met een subsidie voor verhuis- en herinrichtingskosten en tevens een
desinvesteringssubsidie voor al het moois dat wij ooit in eigen beheer in de kelder
van het gemeentehuis hadden gerealiseerd.
Na een zomer van hard werken en een omvangrijke verhuizing was de nieuwe
biljartzaal begin september 2016 voor de leden beschikbaar. De officiële opening met
een receptie voor genodigden zou op vrijdag 9 december plaats vinden.

Ontwikkeling van het ledenbestand
Vijftien enthousiastelingen, onder wie 3 junioren, gaven zich bij de
oprichtingsvergadering in februari 1972 als lid op. De oudste was 78 en de jongste
15 jaar.
Dit aantal steeg in amper 2 maanden naar 26. Niemand zal toen vermoed hebben
dat de vereniging ooit nog eens ruim 100 leden méér zou hebben!

In 1975, drie jaar na de oprichting, was het aantal leden
gegroeid tot 40 senioren en 8 jeugdleden. Maar welke
vereniging kent nooit een crisis? Er kwam onenigheid
tussen het bestuur en een de man van het eerste uur,
Frans Korzelius. Dat leidde tot diens vertrek en met hem
van de meeste jeugdleden. Zij begonnen een tweede
biljartclub in Leusden: B.V. ’75, een vereniging waar we
overigens al jaren een zeer goede verstandhouding mee
hebben.
Jeugdleden in een sportvereniging vragen veel inzet van
enkele senioren. Als je niet voldoende begeleiders kunt mobiliseren, kun je beter
geen jeugdafdeling hebben en dat was van toen af aan jarenlang het geval. In 1994
werd een nieuw plan ontwikkeld voor een jeugdafdeling. Drie leden hadden zich
bereid verklaard om de jeugd te begeleiden.
In februari 1995 werd twee dagen Open Huis gehouden. Er meldden zich een aantal
meisjes en jongens aan, in leeftijd variërend van 8 tot 16 jaar. Het aantal liep
geleidelijk op tot 12 aan het begin van 1999, maar daarna liep het weer geleidelijk
terug en een paar jaar later, toen twee jeugdleden inmiddels waren doorgestroomd
naar de senioren, stierf de jeugdafdeling alweer een zachte dood. Eén van de
oorzaken was weer het tekort aan begeleiding. Maar bovendien hadden enkele
andere verenigingen in de regio wel een succesvolle jeugdafdeling en daar gingen
enkele van onze jeugdleden, die niet in Leusden woonden, naar toe.
In het seizoen 2008-2009 werd opnieuw, en met succes, geprobeerd om een
jeugdafdeling van de grond te krijgen. Onder leiding van Hennie Eerkens en Jan
Drost werd begonnen met 7 spelertjes, zowel meisjes als jongens. In het seizoen
2010-2011 waren er nog 5 jeugdleden over. Het jeugdteam werd wel enkele keren
districtskampioen.
Tijdens de algemene ledenvergadering van september 1978 werd een tijdelijke
ledenstop ingevoerd. Er waren toen 70 leden. Een jaar later werd besloten dat men
tot 80 leden zou kunnen groeien mits deze gelijkmatig over de vaste speelavonden
verdeeld werden. Omdat er in de loop van 1984 al sprake was van een snelle
verhuizing van de club naar de kelder van het gemeentehuis, werd de ledenstop
opgeheven. Dit leidde tot een zeer snelle groei tot ongeveer 100 leden en dat was
eigenlijk iets te veel voor de op dat moment beschikbare accommodatie. Toen de
nieuwe accommodatie werd betrokken kon de vereniging echter nog verder groeien.
Het aantal leden nam toe tot ongeveer 130 en bleef rond dat aantal schommelen.
Per 31 december 2010 waren dat er 136, waarvan de oudste nog actieve speler 86
jaar was en de jongste 13 jaar. Maar biljarten blijkt nog steeds vooral een sport voor
mensen die het arbeidsproces hebben verlaten. De gemiddelde leeftijd van onze
leden was op genoemde datum 61 jaar. Na 2010 nam het aantal leden geleidelijk af
tot ongeveer 80 medio 2016, met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar.

In de jaarvergadering van september 1982 werd de deur opengezet
voor vrouwelijke biljarters. Hoewel hiermee ingespeeld werd op een
trend die al bij andere verenigingen in het district Eemland zichtbaar
was, waren er toch nog wel enkele leden die een bedenkelijk gezicht
trokken bij het vooruitzicht van vrouwen aan de groene tafel. Er
meldden zich al snel 4 speelsters aan en in november was dat aantal

tot 6 gegroeid. Zij gingen
zich onder leiding van Ed
Klok op woensdagavond
in het biljartspel
bekwamen. Toen de
nieuwe zaal in 1985 werd
betrokken waren er 10
vrouwelijke leden, maar
dat aantal werd later
nooit meer gehaald. In
september 1984 was al
de eerste vrouw - Mary
Beekink - als
vertegenwoordigster van
de vrouwelijke leden, in
het bestuur opgenomen.
Tegenwoordig is er voor
vrouwen geen aparte
zetel meer in het bestuur.
Biljartende vrouwen zijn
niet bijzonder meer.
Hoewel er nog altijd
biljartende mannen zijn
die er veel moeite mee
hebben om van een
vrouw te verliezen…..
Maar dat heeft ook zijn keerzijde. In 1994 vertelde een van de BVL-sters aan de
krant:
“Veel mannen willen absoluut niet van mij verliezen. Dan word ik extra fanatiek.”

Huiscompetitie en bondscompetitie
Met de geleidelijke stijging van het ledental nam ook het aantal dagdelen toe waarop
van de biljarts gebruik gemaakt kon worden. Ooit begon men met één avond
(maandag) per week in café Bos en Heide. In 1975 werd al huiscompetitie gespeeld
op maandag- en donderdagavond, was de dinsdagavond bestemd voor de
wedstrijden in het kader van de bondscompetitie, de woensdagavond voor de jeugd
en de vrijdagavond als instuifavond om vrij te biljarten. In het begin van de tachtiger
jaren werd de woensdagmiddag toegevoegd voor die leden die al uit het
arbeidsproces waren. Enkele jaren later maakte de groei van het ledental het
noodzakelijk om ook de vrijdagmiddag open te stellen voor wie toen nog algemeen
als “60-plusser” werd aangemerkt. Tegenwoordig kan er alle dagen van de week van
13.00 - 24.00 uur van de zaal gebruik gemaakt worden. In verband met nieuwe,
strengere, wetgeving rond alcoholgebruik in sportkantines is het wel noodzakelijk dat

er een of meer beheerders zijn, die in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne
in het Horecabedrijf. Zij hoeven niet altijd aanwezig te zijn, maar kunnen zich laten
vervangen door leden die een korte instructie betreffende verantwoord
alcoholgebruik hebben gevolgd. Veel leden hebben vanaf 2002 een dergelijke
instructie gekregen. Zonder aanwezigheid van een beheerder of een geinstrueerde
barmedewerker mag er geen gebruik van de zaal gemaakt worden.
Vrijwel vanaf de oprichting van de vereniging waren er leden die aan de
teamwedstrijden van de KNBB gingen deelnemen. In het eerste jaar was dat één
team, maar dat werd wel in het voorjaar ’73 al gewestelijk kampioen.
Het aantal teams varieert. Lange tijd speelden er 8 tot 10 teams in de
avondcompetitie, terwijl er ook nog zo’n zelfde aantal in de in 1992 ingestelde
recreantencompetitie van het district speelden. Laatstgenoemde competitie was
bedoeld voor mensen die uit het arbeidsproces waren. Met ingang van het seizoen
2011-2012 werd deze competitie voor iedereen opengesteld en werd de naam
veranderd in middagcompetitie. Sinds onze zustervereniging BV ’75 een nieuwe
grotere locatie kreeg op het Burgemeester Buining Sportpark (2013) waarbij plaats
was voor twee matchtafels, zijn er drie teams van onze vereniging die daar onde de
eigen verenigingsnaam Driebanden Groot spelen. Samen met de teams die in de
eigen locatie spelen had de vereniging in het seizoen 2016-2017 8 teams in de
avondcompetitie en 4 in de middagcompetitie. Ook zijn er steeds wel
wedstrijdbiljarters geweest, die niet in de teamcompetitie uitkomen maar wel
deelnemen aan de individuele kampioenschappen.
Het zou te ver voeren om hier alle successen van BVL-ers te vermelden. In ieder
geval moeten wel de nationale titels genoemd worden van Martin Kurvink in de 3 e
klasse libre klein jeugd (februari 1999), van Wim Jansen in de 3e klasse libre klein
(februari 2003), van Elzo van Kampen in de 2e klasse kader 38/2 (december 2010)
en van Frits Meulensteen in de 1e klasse driebanden-klein (2012). In 2005 werd een
team uit de recreantencompetitie nationaal kampioen. Drie jaar later werd dit
kunststukje herhaald. En aan het einde van het seizoen 2010-2011 plaatste zich
weer een team uit de middagcompetitie voor de Nationale Finale.

Het eerste team dat een gewestelijk kampioenschap wist te winnen. Uiterst links oprichter Frans
e
Korzelius; 2 van rechts Adriaan van de Berg, die later tot erelid zou worden benoemd.

Sponsoring
Elke sportvereniging probeert tegenwoordig een of meer sponsors aan te trekken om
de financiële positie te versterken. De naam van de sponsor moet dan uitgedragen
worden door de wedstrijdbiljarters. Nadat de vereniging enige jaren werd gesteund
door Eemland Parket, kon een nieuwe sponsor worden aangetrokken. De
wedstrijdbiljarters kregen op hun vestje het logo van het IT-bedrijf Aprycus uit Den
Bosch. Vanaf 2015 werd de sponsor Hotel Van der Valk Leusden.

Evenementen
BVL is vanaf de oprichting altijd zeer actief geweest in het organiseren van
bijzondere evenementen. Al in januari 1973 werd in “het fietsenhok “ voor het eerst
een finale georganiseerd en wel van het Nationaal Jeugdkampioenschap 4e klasse
libre. De lokale en regionale pers legde er sterk de nadruk op dat een 16-jarig meisje
kampioen werd. En de Amersfoortse Courant wist nog te melden dat de winnares
een kasteleinsdochter uit Limburg was. Verder werd er gesproken van een
uitstekende organisatie door de “Biljartclub Leusden”.
Ook nog in 1973, in december, organiseerde de vereniging het Nationaal
Kampioenschap anker-kader 47/1. Maar daar leende de eigen zaal zich niet voor. De
wedstrijden werden afgewerkt in de kantine van Wolter & Dros B.V. aan de
Amsterdamseweg in Amersfoort. Aardig detail: de wedstrijden zouden aanvankelijk
van donderdag 6 t/m zondag 9 december worden afgewerkt, maar de organisatie

werd verrast door de invoering van de autoloze zondag. Het was de tijd van de
eerste oliecrisis. Het programma werd zo aangepast dat het toernooi op
zaterdagavond afgesloten kon worden. Kampioen werd Hans Vultink die destijds
voor het Amersfoortse V.V.V. speelde.
In januari 1998 toen de jeugdafdeling nog goed draaide, organiseerde BVL het
Nederlands Kampioenschap 5e klasse libre Jeugd.
In 1989 werd voor het eerst het Open Leusdens Driebanden Kampioenschap
georganiseerd. Dit initiatief sloeg erg aan. Er kwamen in de loop van de volgende
jaren sterke driebanders uit de wijde omgeving op af.
Behalve vele districtsfinales werden er ook grotere toernooien georganiseerd, zoals
gedurende een aantal achtereenvolgende jaren de Gewestelijke Kampioenschappen
Damesteams en in het najaar van 1995 de Nationale Finale Persoonlijke
Kampioenschappen Recreanten. Voor dat soort activiteiten is een grote zaal nodig
en die faciliteit kan BVL bieden.
In het voorjaar van 1976 nodigde BVL de besturen van alle Leusdense
sportverenigingen uit voor een “Biljart-Olympiade”. Maar liefst 12 verenigingen,
waaronder ook de Sportstichting, gingen op de uitnodiging in. Uiteraard ging het
vooral om het leggen van goede contacten. Het biljarten bewoog zich vooral op het
niveau van spelletjes.
Een toenmalig bestuurslid, Frans Voortman, kwam in 1981 op het idee om de
plaatselijke politici en ambtenaren nader kennis te laten maken met de club middels
een biljarttoernooi. De gedachte daar achter was, dat het belangrijk zou zijn dat de
mensen, die straks voorstellen zouden doen of zouden moeten beslissen over de
toekomstige huisvesting van BVL, de club en haar bestaande accommodatie (het
“kippenhok”) goed zouden kennen. Dit leidde tot wat de Leusder Krant noemde “een
merkwaardige biljartspecial”. Teams van 3 personen uit de diverse raadsfracties en
hun achterban en uit het ambtenarencorps bestreden elkaar. Dit werd een traditie die
vele jaren stand zou houden, uiteraard ook toen de club haar nieuwe behuizing had
betrokken. Later werd incidenteel besloten tot het organiseren van dit toernooi,
bijvoorbeeld bij gelegenheid van gemeenteraadsverkiezingen.
In de loop der jaren werden biljartdemonstraties gegeven door Hans Vultink (1984),
Raymond Ceulemans (1990) en Dick Jaspers (juni
2006). Al deze toppers waren vol lof over de
accommodatie en de kwaliteit van de biljarttafels.

Feestelijkheden
Hoewel het voor sommige leden genoeg is dat ze een
of meer keer per week een partijtje kunnen biljarten heeft een sportclub toch ook een
bredere sociale functie. Dat kan bijvoorbeeld tot uiting komen in activiteiten waar ook
familieleden bij betrokken worden. Zo zijn er diverse tradities gegroeid. Bijvoorbeeld
de Nieuwjaarsreceptie op de eerste zaterdag van januari, waarop sinds het initiatief
van voorzitter Leen Punt in 1983, de voorzitter altijd een toespraakje houdt en
terugkijkt op het afgelopen jaar. En sinds 1995 wordt er ook een receptie gehouden

ter opening van het nieuwe wedstrijdseizoen. Dan zijn er de kaartavonden rond
Kerstmis, waar men kan klaverjassen en jokeren en waarbij gedurende enkele jaren
een stamppotbuffet de afsluiting vormde. Ook rond Pasen was er vaak een
kaartactiviteit. Diverse malen werd een finale van de huiscompetitie afgesloten met
een feestavond met life muziek, waarbij zelfs gedanst kon worden in de eigen zaal.
De lustrumfeesten vonden meestal in een grote accommodatie elders plaats. Dan
was er altijd wel iets bijzonders te beleven en kon er ook gedanst worden. In februari
2012 werd het 40-jarig jubileum bijzonder feestelijk gevierd met een avondlijke
boottocht door de Rotterdamse havens. Uiteraard met muziek en culinaire
genoegens
De eerste bingo-avond werd al georganiseerd in het eerste jaar van het bestaan.
Beroemd is de bingo-avond waarop twee clubleden met slagerservaring een varken
uitbeenden. Delen van het beest vormden de prijzen.

Beelden van een finale
huiscompetitie

Besturen, commissies en ledenvergaderingen

Bestond het bestuur na de oprichtingsvergadering slechts uit een voorzitter,
secretaris en penningmeester, na enkele maanden was daar al een wedstrijdleider
voor de huiscompetitie aan toegevoegd. Na de metamorfose tot een
binnensportvereniging met recreatieve en wedstrijdbiljarters, kwam de wedstrijdleider
van de bondsspelers ook in het bestuur, aanvankelijk in de functie van vicevoorzitter. Het aantal gewone bestuursleden varieerde in de loop van de jaren. Er is
ook een periode geweest dat er een vertegenwoordiger van de “60-plussers” en één
van de vrouwelijke leden in het bestuur zitting had. Tegenwoordig is er een
wedstrijdcommissie die alles regelt rond wedstrijden en toernooien, zowel van
wedstrijdspelers als recreatieve biljarters. De voorzitter van deze commissie heeft
thans een zetel in het bestuur. In 2013 dreigde de vereniging opgeheven te worden
omdat er geen voltallig functionerend bestuur meer was. Bij de aanvang van de
Algemene Ledenvergadering in mei 2014 bleken er toch weer leden bereid te zijn om
de kar te trekken. Er werd een unicum geïntroduceerd: Jaap de Winter en Wim Veen
waren bereid een duo-voorzitterschap te vormen. Dat werd het startpunt voor een
nieuw bestuur, waarin Frits Meulensteen, penningmeester in voorgaande besturen,
bereid was die functie ook nu weer te bekleden.
De vereniging heeft gelukkig altijd veel leden gehad die bereid waren om bepaalde
taken op zich te nemen. Zo waren er in de loop van de tijd commissies voor speciale
activiteiten, voor jubilea, voor zaal- en materiaalbeheer en vanaf een geven moment
ook een ballotagecommissie. Sommige kandidaat-leden keken daar vreemd tegen
aan, maar de vereniging wilde zich indekken tegen de komst van leden die bij een
andere vereniging met problemen waren weggegaan. Ook werd er tijdelijk een beleid
ingevoerd om een te grote toestroom van leden van buiten Leusden te voorkomen.
De leden van het dagelijkse bestuur bonden zich over het algemeen aan een periode
van 3 jaar. Daarna konden zij zich herkiesbaar stellen op de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Gedurende een groot aantal jaren was het aantal bestuursjaren
van één en dezelfde persoon beperkt tot 8 jaar. Daarna werd de beperking van het
aantal jaren door de Algemene Ledenvergadering weer opgeheven.
De jaarvergadering werd lange tijd gehouden aan de vooravond van het nieuwe
biljartseizoen, meestal begin september. In de algemene vergadering van 26
augustus 1987 werd echter besloten het verenigingsjaar met ingang van 1 januari
1988 te laten samenvallen met het kalenderjaar.

We eindigen deze geschiedenis met de vermelding van de ereleden en de leden van
verdienste en van degenen die de eer en het genoegen hadden om deze fijne club te
leiden
Galerij van Ere-leden
Datum benoeming

Naam

Verdienste

11 februari 1993
11 februari 1993
16 februari 1997

Cees Korstanje
Piet Grootendorst
Adriaan van den Berg

20 april 2001

Wim Veen

Mede-oprichter
Mede-oprichter
Vele jaren bardienst; lid
vanaf de oprichting
6 jaar secretaris, 11 jaar

19 maart 2008
2 maart 2015
2 maart 2015

Han van Maurik
Tom Gerbranda
Ben Schulten

voorzitter
Veel bestuursfuncties
Voorzitter van
Jarenlang wedstrijdleider
bondsspelers; secretaris
medio 2014 - begin 2016

Galerij van Leden van Verdienste
Datum

Naam

Verdienste

26 januari 1989
24 januari 1991

Theo den Ouden
Wim Morsink

24 januari 1991

Ko Jekel

14 februari 1995

Jan van ’t Holt

16 februarti 2002
19 maart 2008

Cor van Koppenhagen
Hans Rijkers

Vele jaren bardienst
Vele jaren leiding
wedstrijdbiljarters
Vele jaren bestuur en
huiscompetitieleider
Vele jaren penningmeester en
wedstrijdleiding
Vele jaren bardienst
Dagelijkse zorg voor de bar,
regeling van de inkoop en
vele bardiensten

Galerij der voorzitters:

Periode

Naam

17-02-1972
tot 02-091974
02-09-1974
tot 30-091977
30-09-1977
tot 12-091980
12-09-1980
tot sept.
1983
sept. 1983
tot 25-081986
25-08-1986

F.H. Korzelius

P.A.M. Wendel

H.A. Beijer

L. Punt

J.F. van
Maurik
S. de Jonge

tot 15-091989
15-09-1989
tot 30-112000
30-11-2000
tot 20-052005
20-05-2005
tot 22-042013
22-04-2013
– november
2013
november
2013 – 2605-2014
26-05-2014
tot heden

W.V.
Leusden, november 2006
Laatste aanpassing: oktober 2016

W.A.G. Veen

P. Lagas

T. Gerbranda

Hans Klijn,
waarnemend,
niet gekozen
Frits
Meulensteen,
ook
waarnemend
Jaap de Winter
en Wim Veen
(duo-vz)

