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Een interview bij:  Wim van Vorstenbos                                                                                                           
op woensdag 2 maart 2016 

“Als onderwijsman vindt Wim, dat de jeugd ook in de                                                                            
sport les moet krijgen van de best geschoolde leraren”. 

Door Willem van Boesschoten, Lex van Heumen en Dick Mulder 

Nadat Lex de andere twee NVWG leden van het station in Weert gehaald had, reden zij naar het huis 
van Wim van Vorstenbos, waar zijn om 11 uur hadden afgesproken. 
Wim en zijn vrouw Liesbeth waren er klaar voor en na het niet meer weg te denken NVWG gebak, 
kon het interview van start gaan. 
 
Wim is geboren in Eindhoven op 9 juni 1937 als mannelijke helft van een tweeling. Zijn vader werkte 
bij Philips en zo ging Wim, als zoveel kinderen van werknemers van Philips ook naar de Philips school. 
Als kind was Wim een buitenbeentje, een vechtjas(je). Hoewel hij tot 1948 noch van judo noch van 
jiu jitsu enig benul had.  
 
Pas op de middelbare school kwam hij in aanraking met judo bij PSV (Philips Sport Vereniging), waar 
hij les kreeg van Pim Smit. Hein Essink trainde daar al en een paar jaar later kwamen Jan en Peter 
Snijders er ook bij. De dojo bevond zich op de zesde verdieping van een groot Philips gebouw, wat 
inhield, dat iedere  training begon met een extra warming up in het trappenhuis voordat je in de dojo 
kwam. De mat bestond uit 4 kapok matten van 4x4m. met daaroverheen een zeildoek gespannen. Er 
zijn heel wat tenen door die kapokmat getapet moeten worden.  
Voorbeelden had Wim in die tijd niet, hij hield zich louter bezig met techniektraining en veel randori. 
Hij weet nog, dat zijn eerste kimono was gemaakt door zijn moeder van zeildoek. Hij had de gele 
band toen tijdens een wedstrijd het pak begon te scheuren. Wim wilde stoppen, maar scheidsrechter 
Gé Koning besliste, dat hij gewoon door moest gaan. Het gevolg was, dat er na afloop van de 
wedstrijd niets meer van zijn kimono over was.  
Het was 1950, toen Pim Smit een eigen judoschool begonnen was en Wim veel wedstrijden maakte, 
die vaak in cafézalen plaatsvonden. Zo ook het toernooi om het Zuid Nederlandse kampioenschap. 
Wim stond hier in de finale tegenover Pierre Geraedts, die won met een verwurging, waarbij Wim 
volledig buiten westen raakte. 
 
Tot 1956 trad Wim in de voetsporen van zowel zijn vader als zijn moeder en was  werkzaam bij 
Philips als radar technicus. Maar omdat hij sportleraar wilde worden, beëindigde hij zijn loopbaan bij 
Philips en ging in Overveen de 2-jarige opleiding CIOS  volgen.  
Datzelfde jaar slaagde Wim in de dojo van Gé Koning voor zijn 1e dan judo. Inmiddels is Wim in het 
bezit van de 7e dan judo, 8e dan jiu jitsu en 2e dan karate. 
Zijn leraar aan het CIOS was Jaap Nauwelaerts de Agé, die hem in aanraking bracht met jiu jitsu. Na 
de afronding van zijn opleiding aan het CIOS behaalde Wim de 6e graad jiu jitsu, de rode 
kersebloesem, waarmee hij eveneens jiu jitsu leraar werd. 
Van Karel van Helmond kreeg Wim boksles met als resultaat, dat hij ook nog boksleraar werd. 
Gedurende de opleiding aan het CIOS maakte Wim deel uit van het CIOS team en werden er  veel 
wedstrijden gemaakt. 

 



Wim herinnert zich nog een wedstrijd tegen Jan Rapmund. Bij de inzet van een techniek knalde Wim 
met zijn neus op Jan’s bovenbeen met als gevolg, dat hij “wakker werd” in het ziekenhuis. 
Wim is niet heel lang doorgegaan met wedstrijden. Hij vond het risico van blessures, in verband met 
zijn werkzaamheden, te groot.  
Tot zijn 70e was hij wel actief als scheidsrechter bij zowel judo als jiu jitsu wedstrijden. 
 
Zijn militaire diensttijd bracht hij door in Oirschot als sport onderofficier, waar hij een maand eerder 
dan zijn maatjes afzwaaide omdat hij was benoemd tot gymnastiekleraar aan de LTS (lagere 
technische school) in zowel Helmond als Gemert. Toen in Weert een zogenaamde levensschool 
kwam, vormend onderwijs voor jongeren tot 18 jaar werd Wim daar sportleraar. Daarna is hij als 
docent verbonden geweest aan de CIOS opleiding in Sittard en werd (bijna automatisch) docent bij 
de lerarenopleiding van de JBN. Deze laatste functie vervult hij trouwens nog steeds met veel 
enthousiasme en deskundigheid! 
Binnen de JBN is Wim de man, die de jiu jitsu opleidingen heeft ontwikkeld en een bijdrage geleverd 
heeft aan het Ebo no kata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als onderwijsman komt hij op een van zijn stokpaardjes: 
De jeugd moet ook in de sport les krijgen van de best geschoolde leraren. 
In het onderwijs kennen we de onder- en de bovenbouw met ieder zijn specifieke docenten. 
Bij de sport is het volledig omgekeerd: 
De jeugd krijgt les van de jonge judoleraar. De senioren van de ervaren, meestal hooggegradueerde, 
judoleraar B. 
Waarom niet de meest geroutineerde docent op de jeugd zetten? 
 
Via de district gradencommissie heeft Wim meegewerkt aan de opzet van het district Limburg. 
Naast zijn kwaliteiten als leraar heeft hij zich ook als bestuurder verdienstelijk gemaakt  in de functie 
van voorzitter van de Nationale Graden Commissie Judo en, als opvolger van Wim Boersma, als 
voorzitter van de Nationale Graden Commissie Jiu Jitsu. 
Wim kan nog steeds genieten van de manier waarop hij lid werd van de Europese Jiu Jitsu Federatie. 
Hij vernam, dat er een vergadering was in Leiden. Bij binnenkomst werd hij welkom geheten door 
Wim Luiten met de mededeling, dat hij nu ook lid was van de Federatie. 
 
Als speaker bij de Open Nederlandse Kampioenschappen in Zuid Limburg was Wim zo opgevallen, dat 
hem gevraagd werd om tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de JBN als “opperstalmeester” te 
fungeren. 
Omdat hij wist, dat het voor diverse sprekers moeilijk was de zaal stil en aandachtig te krijgen, 
introduceerde hij de bekende schoolbel en de gele en rode kaart.  Hierdoor verliep bijvoorbeeld de 
uitreiking van de 10e dan aan Anton Geesink en de 8e dan aan Wim Ruska waardig. 
  

  



In 1959 startte Wim in Weert en omstreken tot in België toe met het geven van judo en jiu jitsu 
lessen en tot heden ten dage is Sportinstituut W.G. van Vorstenbos een begrip in Weert en 
omstreken. Niet in het minst door de wijze waarop Liesbeth, zijn vrouw, de honneurs waarnam, 
wanneer Wim afwezig was. En dat kwam zeer regelmatig voor. 
En niet alleen in het sportinstituut, maar ook thuis. Zij hebben samen namelijk vijf kinderen! 
Wim ervaart de manier waarop hij zijn leven heeft ingericht de moeite waard. 
De rode draad in alles wat hij heeft gedaan en nog doet, is het werken met mensen. Het leuke daarbij 
vindt hij, dat geen mens gelijk is. 
“Mocht ik het kunnen overdoen, dan zou ik het binnen mijn capaciteiten, weer net zo doen”. 
Van vechtersbaasje is Wim door  de budo sporten gekomen tot respect voor de ander. 
 
Alle activiteiten, die Wim in zijn leven heeft ondernomen zijn niet onopgemerkt gebleven en 
daarvoor is hij in 2009 benoemd tot Gouden Bondsridder van de JBN en is hij eveneens lid van de 
Orde van Oranje Nassau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Op onze vraag of hij zich gerespecteerd voelt in de budowereld, antwoordt Wim volmondig: “Ja 
zeker, anders zou ik niet zolang actief gebleven zijn. Ik sta nog steeds met beide voeten in de judo en 
jiu jitsu wereld en voel me ook nog steeds een budoleraar. 
Ik ben nog iedere dag actief. ’s Maandags op de race fiets samen met Sooike (bekend van de Judo 
Echo) en de rest van de week op de tatami. 
Op zaterdag bijvoorbeeld naar Lelystad voor de lerarenopleiding jiu jitsu . Heerlijk!!” 
 
Het initiatief van de NVWG  vindt Wim fantastisch. Met name het tot stand brengen van 
enthousiasme bij veteranen en de binding met de JBN. 
Hij werkt graag mee aan NVWG bijeenkomsten, zoals tijdens de JBN Budodag maart 2016 en de 
NVWG bijeenkomst in Eindhoven op 9 april 2016. 
Hij stelt zich graag beschikbaar als ambassadeur van de NVWG. 
En wij als  NVWG maken daar graag gebruik van. 
 
 
Namens de NVWG,  (Nederlandse Veteranen Werk Groep),   

Bedankt Wim voor je boeiende verhalen en ervaringen. 

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