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Interview met: Mart Pepels op woensdag 26 oktober 2016. 

Zijn visie: ” Zet je droom op de horizon, dat is de richting van je leven” 
 

Door Willem van Boesschoten, Lex van Heumen en Dick Mulder 

Woensdag 26 oktober 2016 arriveerden wij in Stein, een plaats vlakbij Maastricht. 
Helaas  met een  “slechte” start van Dick en Willem, die vanwege de mist, het drukke verkeer en het 
niet kunnen vinden van straatnaambordjes, te laat arriveerden. 
Mart en Lex stonden ze buiten op te wachten met de opdracht :  
30 m.  met je jas aan “sprinkhaan- lopen” (op handen en voeten, navel naar de zon, richting voeten 
bewegen). 
 
De ontvangst door Mart en zijn partner  Ria was zeer hartelijk en we namen plaats aan de eettafel in 
de huiskamer.  Tijdens het nuttigen van de koffie met het traditionele NVWG-gebak gaven wij een 
korte uiteenzetting van de doelstellingen van de NVWG en de historie van ieders budoleven.  
Na wat herinneringen gedeeld te hebben aan de laatste, succesvolle NVWG Budoveteranen 
bijeenkomst  van 21 september  in Roermond, waar sensei  Pepels deel van uitmaakte, begon het 
interview. 
 
Mart Pepels werd Geboren op 4 februari  1933 in de mijnstreek. Hij groeide op in een mijnwerkers-
gezin met vier broers en een zus. 
Zijn vader werkte  ondergronds in de mijn en moeder zorgde voor het gezin. Al met al een zware taak 
voor beide ouders. Vader Pepels verbood zijn kinderen , tegen de algemene gewoonte van de streek 
in, om ondergronds in de mijn te gaan werken. Vandaar, dat alle kinderen Pepels een “vak” moesten 
leren. 
Mart werd timmerman, maar kwam toch ondergronds te werken als mijnmeter. Toen de mijnen 
werden gesloten, kwam hij bovengronds bij de afdeling mijnschade. Vrijwel onmiddellijk kreeg hij 
een oproep voor militaire dienst. Ondergronds werken stond namelijk gelijk aan vrijstelling van 
militaire dienst. Gelukkig voor hem werd drie jaar uitstel uiteindelijk afstel. 
Het opgroeien en werken in en rond de mijnen met het daarbij behorende sociale leven heeft niet 
alleen zijn karakter gevormd, maar ook zijn fysieke gesteldheid. Hij heeft een enorm 
doorzettingsvermogen ontwikkeld en kan onder alle omstandigheden prima anticiperen. 
 
Ondanks de regel, dat je vanaf je 16e Grieks - Romeins worstelen mocht beoefenen, ging  Mart  al op 
12 jarige leeftijd met zijn oudste broer mee naar de worstelclub  van Sjef Geurts. De worstelclub 
werd later overgenomen door de heer Vaesen, die ook  Jiu Jitsu lessen gaf. Dat was het… … hier ging 
Mart voor. Het worstelen verdween langzaam naar de achtergrond en Jiu Jitsu kreeg de overhand. 
Mart bleef zoeken om zichzelf te ontwikkelen. Rond zijn 18e ging Mart trainen bij Henk Munsters, een 
van de eerste afgestudeerden van het  CIOS Overveen, in zijn Judo en Jiu Jitsu sportschool in Oud 
Geleen .  

 



 
 
 
 
 
                                                                                                        Gé Koning, H. Mitchigami en Mart Pepels 
 
Mart besloot naar het CIOS te gaan  in Sittard waar hij in contact kwam met het Judo. Hier wilde hij 
alles van weten en hij ging op zoek naar de beste leraren om daar te gaan trainen. Dit werden onder 
andere Pim Smit, Wim Luijten, Anton Geesink en uiteindelijk Gé Koning. 
Dit ontaardde in drie à vier keer trainen in de week volgens het toen gebruikelijke Busen systeem. 
In februari 1952 werd hij lid van de NJJB. 
Daar er in het zuiden nagenoeg geen wedstrijdtrainingen waren, heeft Mart weinig aan wedstrijden 
gedaan, dit lag hem ook niet zo. 
 
Van 1960 tot 1969 trainde Mart Judo en Jiu Jitsu bij sportschool Gé Koning in het Zuiderbad in 
Amsterdam,. 
 Gé Koning adviseerde Mart om zich te gaan toeleggen op het lesgeven . Zo besloot Mart in 1963 te 
starten met de Centrale Leraren Opleiding voor judoleraar, waarvoor hij in 1964 slaagde.  
Deze opleiding werd gegeven bij Gé Koning in Amsterdam. De leraren van deze opleiding waren:  
Gé Koning-techniek training, Jaap Nauwelaerts  de Agé-praktijk lesgeven, Jan Snijder-theorie en 
geschiedenis en Dr. de Bruin- sportmedische aspecten.   
De eerste 6 jaar ging Mart een à twee keer per week op de scooter vanuit Zuid Limburg naar 
Amsterdam, waar de trainingen van 9.30 – 11.30 gegeven werden. Vervolgens via Dordrecht  (voor 
judopakken van mevrouw Muijlwijk) terug naar huis, weer of geen weer. Later ging hij met de auto. 
Na het behalen van zijn opleiding tot judoleraar was stil zitten er niet bij. 
Mart volgde bij Felix Jansen scheidsrechters cursussen en werd Nationaal Scheidsrechter. 
In 1968 voltooide hij met succes de opleiding tot sportmasseur bij Van Empel. 
De 9e dan’s  Jiu Jitsu  Wim Boersma en Mario den Edel hadden een nieuw, verbeterd Jiu Jitsu  
systeem samengesteld, dat Mart Pepels zeer aansprak. Vanaf 1970 volgde hij dan ook de trainingen 
in Gouda bij Mario den Edel. 
Tussendoor trainde Mart met veel plezier ook nog bij Douwe Boersma in Amersfoort voor de fijne 
kneepjes onder de knie te krijgen in het lesgeven in judo. 
Mart heeft heel veel jaren heel veel  energie gestoken in het volgen van Judo en Jiu Jitsu lessen. 
 
Na het behalen van het diploma Judo en Jiu Jitsu leraar ging Mart lesgeven bij verschillende 
judoclubs. Uiteindelijk heeft hij in Stein zijn eigen sportschool geopend. 
Tijdens zijn jonge jaren had hij getraind op worstelmatten, wat een heel stoffige bedoening was. 
Dat wilde hij zijn leerlingen niet aandoen. Zo maakte Mart zelf zijn judomatten van schuimrubber, dat 
hij kocht bij de Ceylon fabriek in Maastricht. 
Naast het lesgeven aan zo’n  zes à zeven judoclubs is Mart ook gedurende 10 jaar verbonden 
geweest aan het CIOS in Sittard, waar hij samenwerkte met Jan v.d. Horst. 
Met Felix Jansen vormde hij een scheidsrechters platform in Zuid Nederland. 
 
In de loop der jaren bekleedde Mart vele functies binnen het budo. 
Vanaf 1969 onder andere als lid District Graden Commissie Judo (DGCJ), lid van de District Graden 
Commissie Jiu-Jitsu (DGCJJ), Nationale Scheidsrechters Commissie (NSCJJ).  Momenteel lid van de 
Nationale Graden  Commissie Judo en Jiu Jitsu (NGCJ & JJ). Voor Judo en Jiu Jitsu in de 
jeugdcommissie en de G-judo commissie. Examinator aan de lerarenopleiding.  
 
Op 22 november 2009 ontving Mart uit handen van Tony Wagenaar de 8e dan Judo. Daarnaast is hij 
in het bezit van de 6e dan Jiu Jitsu. 

 

Figuur 1Met Sensei Ge Konong 

 



Een 8e dan Judo kent ook maatschappelijke verplichtingen. Mart gaat deze, zoals hierna te lezen is, 
zeker niet uit de weg. 
Zo heeft hij vijf personen geheel begeleid naar de 6e dan Judo, inclusief de werkstukken, kata en 
technieken. Momenteel is hij met de zesde persoon bezig voor diens aanvraag 6e dan Judo.  
Hij wordt alom gerespecteerd, en nog steeds gevraagd om kata uitvoering in Busen, clinic’s, licentie 
trainingen, leraren stages te geven, te examineren, en scheidsrechter te zijn.  
Ook wij als NVWG hebben een beroep op Mart gedaan, waarop hij enthousiast reageerde. 
Tijdens de NVWG bijeenkomst op 21 september 2016 in Roermond liet Mart de deelnemers genieten  
van zijn voorliefde voor het  Ne-Waza. 

 
    Ontvangst 6e dan Jiu Jitsu                                                    Ontvangst 8e Dan Judo 
 
Op onze vraag: wat zou je indien mogelijk willen veranderen in Budo Nederland, was zijn antwoord: 
Meer stages in de opleiding van de Judo en Jiu Jitsu leraren en verplichte licentie trainingen elk jaar 
voor leraren in de verschillende disciplines, zoals jeugd, wedstrijd, veteranen, G sport. 
 
Op onze vraag of zijn gezondheid had geleden onder al die activiteiten, antwoordde Mart: “Nee, ik 
ben nog actief en zonder zware blessure, en mede dankzij de ondersteuning van mijn vrouw, die 
helaas 8 jaar geleden overleden is, heb ik alles kunnen doen”.  
Want naast al zijn activiteiten moest de sportschool wel draaiende gehouden worden. 
 
Op onze vraag of hij de juiste keuzes in zijn leven gemaakt heeft, kon Mart bevestigend antwoorden. 
 
Ook voor de NVWG wil Mart graag iets betekenen. Wij kunnen op hem rekenen als ambassadeur 
voor ons. 
 
Na afloop van het interview werden wij “getrakteerd” op een bezoek aan zijn sportschool,  waar we 
met verbazing en bewondering een rondleiding kregen. Deze is aangebouwd met een ruime dojo, 
met daaronder kleedkamers, wachtkamer met massage ruimte, technische ruimte, kantoor, 
bezoekers ingang, opslag materialen en andere ruimten. 
Dit is de “droom “ van vele budoleraren: alles aan huis. Voor Mart en zijn vrouw het resultaat van 
vele, vele jaren hard werken en volhouden (karakter van de  mijnwerker). 
 
Namens de NVWG:  Bedankt Mart, het was een gezellig en tevens leerzaam interview. Wat we van 
jou meenamen in ons gesprek was duidelijk aanwezig in jouw doelstelling:  
                    “Zet je droom op de horizon, dat is de richting van je leven.”   
 
Opmerking:  Jouw inzet als bruggenbouwer tussen de Judo en Jiu Jitsu in Budo Nederland past in ons 
streven van NVWG- Budo:   Judo – Jiu Jitsu – Aikido , onze drie –eenheid. 
 
 
 
Word gratis lid via:E-mail: Budoveteranen@gmail.com Facebook: Nationale Veteranenwerkgroep.  
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