
 

 

NVWG  “Budoveteranen naast de tatami”                                                               

Een interview bij:   

Henk Paanen  op 25 november 2015 

“Een bestuurder pur sang” 

Door Willem van Boesschoten, Lex van Heumen en Dick Mulder  namens de NVWG 

Het is 25 november, herfstweer, wanneer we arriveren in het pittoreske  Baambrugge. Voor wie het 
niet kent. Het is een minidorpje in Noord Holland dat zijn entree heeft via een authentiek antiek 
hefbruggetje, waarna je meteen bedenkt dat je een tijdsprong terug moet maken. 
Wat je wel degelijk nodig hebt om in de levensgeschiedenis van Henk Paanen te komen. 
 
Hartelijk werden we ontvangen door Henk en zijn vrouw Anja die voordien op het bondsbureau van 
de NJJB werkzaam was. We namen plaats in een gezellig  ingerichte woonkamer met zicht op een 
mooi onderhouden achtertuin. Beiden zijn in een redelijk goede gezondheid, zeer actief en 
spraakzaam. 
Henk is een goede vriend van de eveneens 98 jarige Jaap Nauwelaerts de Agé dat ons op een stille 
gedachte bracht: Wat delen deze mannen voor ( Budo) geheimen om deze respectabele leeftijd te 
bereiken? 
 
Onder het genot van koffie en het welbekende NVWG gebak begonnen we met het interview. 
Henk is geboren op 4 september 1917 in Amsterdam. De familie Paanen komt van oorsprong uit 
Bergen op Zoom. De opa van Henk vertrok omstreeks 1850 naar Amsterdam om daar een 
vleestransportbedrijf te starten. Het vervoer vond plaats middels paard en wagen. De wagen werd 
 ’s avonds voor de deur gezet, terwijl het paard via een trapje naar het souterrain werd geleid en 
vervolgens door de woonkamer en keuken op een plaatsje achter het huis gestald. Zo is Henk al op 
jonge leeftijd in aanraking gekomen met paarden en dit is zijn hele leven zijn grote passie gebleven. 
 
 

 
Ten aanzien hiervan vertelt hij ons een mooie 
anekdote.  
Tijdens een feest van de landelijke rijvereniging, 
waar Henk met een werkpaard van het 
vleesvervoer reed, trad een keer Willy Alfredo 
op. Die zag met welk een toewijding en kennis 
Henk met een paard omging. Het leek Willy 
Alfredo wel een leuk idee om een paardenact in 
zijn show op te nemen en vroeg Henk of hij die 
act wilde verzorgen.  
Henk trainde drie maanden ’s morgens voor en ’s 
avonds na het werk met een daarvoor geschikt 
paard. Met als resultaat, dat hij het dier 

volkomen “dood” kon laten liggen, ja en nee kon laten aangeven en ook kon laten tellen. Hiermee 
stond Henk in Krasnapolski te Amsterdam op het toneel! 
 

 



 

 

Op bijna dertig jarige leeftijd aan het einde van de oorlog kwam Henk via een advertentie bij 
sportschool Gé Koning in het Zuiderbad te Amsterdam terecht. Hij trainde daar wekelijks met zijn 
vriend Jaap Korzelius op een mat, die bestond uit rubberen stroken op een stenen vloer, afgedekt 
met een dekzeil. De zeildoekpakken, waarin zij trainden werden verkocht door Gé Koning. 
In 1951 behaalde Henk de gele Kersenbloesem, waarna hij lid werd van de NJJB.  
Uiteindelijk is Henk in het bezit gekomen van de 1e dan Jiu Jitsu en 3e dan Judo.  
Bij het examen voor 1e dan judo was Jaap Nauwelaerts de Agé zijn examinator. Henk vertelde nog 
nooit zoveel gevallen te zijn. Jaap wilde alles meerdere keren zien. Henk was kapot na afloop. Jaap 
merkte op: “Meneer Paanen uw conditie is niet alles, rookt u?” Waarop Henk antwoordde: “Ja graag 
een sigaartje”. 
Zijn 3e dan examen heeft Henk twee keer gedaan. De eerste keer was in het Zuiderbad. Martin de 
Vries had een dangraad examen georganiseerd voor 60 plussers, waaronder Henk. Helaas waren de 
papieren voor Henk niet tijdig ingediend, zodat de 3e dan volgens Gé Koning niet kon worden 
uitgereikt aan Henk. Gelukkig had Henk zich ook aangemeld voor het 3e dan examen in Papendal. 
Daar trof hij als examinator Chris de Korte.  Richard de Bijl was zijn partner. Bij het onderdeel 
kanteltechnieken liet Henk een duidelijk afwijkende serie technieken zien. Na afloop zei Henk tegen 
Chris de Korte: “de zojuist getoonde technieken staan niet in uw boekje ‘Keer- en kanteltechnieken’, 
maar het staat u vrij deze te gebruiken”. Henk slaagde glansrijk voor zijn 3e dan judo. 
 
Door zijn vele vooral bestuurlijke werkzaamheden binnen de Judobond zou Henk zeker in 
aanmerking komen voor een erepromotie 4e dan judo. Maar Henk heeft dit nooit willen accepteren. 
Voor een dangraad heeft hij altijd op de mat willen presteren. Wel is hij Lid van Verdienste en vanaf 
2007 Erelid van de JBN. 
 
In 1960 bezocht Henk, als afgevaardigde van sportschool Gé Koning, een Algemene 
Ledenvergadering van de NJJB en reageerde positief op de vraag of hij secretaris wilde worden. Hij 
ging ervan uit, dat het was voor het district Noord Holland. Maar al gauw kwam hij erachter, dat het 
landelijk was. Als secretaris van de NJJB werd hij ook secretaris van de gespreksgroep eenwording 
van de Nederlandse judosport tot de FNJJB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk was initiator achter de officiële voordracht voor het verlenen van de tiende dan judo aan zijn 
vriend Jaap Nauwelaerts de Agé op 15 november 2008. 
Na de eenwording heeft Henk zich ingezet voor de erkenning van de judograden en de status van 
leraren. Uiteindelijk is de FNJJB opgegaan in de huidige JBN, waarvan Henk tot 1968 secretaris was. 
 De functie van secretaris hield niet alleen brieven schrijven in, maar hij was ook woordvoerder en 
vertegenwoordiger op Internationale Congressen en Chef d ‘Equipe bij nationale en internationale 
evenementen. Zo ook in 1961 te Parijs, waar Anton Geesink wereldkampioen werd. Chef d’équipe 
was een pittige, facilitaire functie, waarin veel geregeld en georganiseerd moest worden. Dat bleek 
Henk goed te liggen. Wat niet zo vreemd was, als succesvol zakenman en eigenaar van een transport 
-bemiddelingsbedrijf met kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Stuttgart. 
 

  



 

 

Na zijn periode als secretaris besloot Henk zich te bekwamen in de arbitrage. Hiervoor behaalde hij in 
rap tempo de C, B en A licentie. Daarnaast gaf hij ook cursussen voor de opleiding tot scheidsrechter. 
Bij zijn wens om internationaal scheidsrechter te worden, vond hij Wim Buchel op zijn weg. Henk 
nam het initiatief in eigen hand door op het bondbureau de benodigde formulieren op te halen, 
cursus- en examengelden zelf te betalen en de correspondentie rechtstreeks naar zijn huis te laten 
sturen. 
Met Jan Snijders volgde hij in 1970 de tweejarige internationale cursus in Beauvallon.  
Uiteindelijk slaagde Henk in 1971 met glans en zo was hij ook internationaal scheidsrechter. Van 
1979 tot 1986 was Henk voorzitter van de nationale scheidsrechterscommissie. 
 
In 1986 werd Henk benoemd tot secretaris van de Commissie van Beroep, het hoogste tuchtcollege 
van de JBN. Deze functie heeft hij uitgeoefend tot 1997, waarna hij Bondsraadslid werd van het 
district Midden Nederland. Deze laatste functie is net geëindigd in het voorjaar van 2016.  
Hij heeft zeker geen spijt van zijn jarenlange activiteiten voor het judo in Nederland. Het heeft hem 
wel ontzettend veel tijd gekost.  
 
Maar ook al bekleedt Henk officieel geen functies meer binnen de judowereld, zijn betrokkenheid bij 
het judo blijft.  
Als hij op dit moment veranderingen in Judo-Nederland zou mogen initiëren, dan zou hij terug willen 
naar de traditionele waarden van Jigoro Kano Shihan met meer historisch besef, respect en binding. 
Bestuursleden moeten richting aangeven en als gekozenen hun plaats kennen. Een opleiding voor 
bestuursfuncties zou aan te bevelen zijn. 
Hij adviseert judoleraren attent te blijven op de organisatie van het judo in Nederland. Er zouden 
meer judoleraren in de Bondsraad vertegenwoordigd moeten zijn. 
 
In zijn hele judocarrière heeft hij nauwelijks teleurstellingen gekend. 
Hij had de instelling om alles met plezier te doen “voor de jongens op de mat”. En met jongens 
bedoelt hij ook “de meisjes”, want Henk was een groot animator van het vrouwen judo in Nederland. 
Maatschappelijk heeft Henk van het judo geen voordelen ondervonden. 
“Ik ben eigenwijs en dat ben ik nog steeds, daar heeft judo niets aan veranderd, maar ik heb de 
judosport altijd met veel plezier beoefend”, aldus Henk. 
 
Het initiatief van de NVWG vindt Henk geweldig. Zeker ook omdat de NVWG streeft naar meer 
binding in de Judowereld en daarmee een platform wil zijn voor ideeën en suggesties, maar vooral 
voor begrip en respect. 
 
 
Namens de NVWG,  (Nederlandse Veteranen Werk Groep),   

Henk,  het was amusant en bijzonder, bedankt ervoor  

 

Word gratis lid via: 
E-mail: Budoveteranen@gmail.com 
Facebook: Nationale Veteranenwerkgroep.  
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