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         NVCB  (voorheen NVWG) 

 “Budoveteranen naast de tatami” 

Interview met: Wim Buchel op woensdag 29 maart 2017. 

Zijn visie:  
” Ervaren, zien en beslissen is de motivatie in mijn leven” 
 

Door Willem van Boesschoten, Lex van Heumen en Dick Mulder 

Woensdag 29 maart 2017 arriveerden wij in Zandvoort aan Zee, drie personen NVCB  voorzien van 
het traditionele NVCB –gebak . 
Het was een mooie dag om naar het strand te gaan, doch alleen al de naam van de laan P.N. Quarles 
Van Ufford en zijn bewoner  Wim Buchel, drongen deze impuls snel weg. 
Wim Buchel is geen onbekende van de NVWG, tezamen met Tonny Wagenaar bezoekt hij regelmatig 
onze NVWG bijeenkomsten in de districten en natuurlijk de jaarlijkse JBN-dag in Papendal,  waar de 
NVCB tezamen met de NVJJL een dagprogramma voor Budo leraren en Budo veteranen presenteert. 
De ontvangst door Wim en zijn partner Ingrid was allerhartelijkst. Voor we startten met het interview 
gaven wij een korte uiteenzetting van de doelstellingen van de NVCB en de historie van ieders 
budoleven. Na wat herinneringen gedeeld te hebben, werd al snel duidelijk dat het Budo-leven van 
Wim eigenlijk niet in een interview gevat kan worden,maar beter in boekvorm kan worden 
uitgegeven.  We hebben het er toch maar op gewaagd en het resultaat hiervan krijgt u hierbij 
voorgeschoteld. 
 
Wim Buchel is geboren op 22 maart  1931 in Nijmegen, maar bracht door de werkzaamheden van 
zijn vader  de laatste twee oorlogsjaren door in Hedel. Ook daarna verhuisde het gezin veelvuldig.  
De oorlogsjaren hebben ook op hem hun stempel gedrukt, zoals het missen van schooljaren en het 
ontwikkelen van een enorm doorzettingsvermogen en anticiperen op de kansen die in het leven 
voorbij komen. 
 
Na de oorlogsjaren heeft Wim zijn achterstand op school snel ingehaald. Intussen was hij ook  gaan 
voetballen, waar hij behoorlijk succesvol mee was. 
In 1950 werd hij, als 19 jarige,  opgeroepen voor de verplichte militaire dienst. Tijdens zijn diensttijd 
speelde hij in het luchtmacht elftal. Maar toen hem een baan werd aangeboden als beroepsmilitair, 
zag hij daar toch vanaf. Hij had namelijk besloten naar het CIOS Overveen te gaan om voetbaltrainer 
te worden. 
 
In 1953 stapte Wim het CIOS binnen.  
Bij toeval kwam hij daar in aanraking met Judo en Jiu Jitsu. Door slechte weersomstandigheden kon 
namelijk buiten geen voetbal getraind worden en als alternatief werden er lessen Judo en Jiu-Jitsu 
aangeboden onder leiding van Jaap Nauwelaerts de Agé. Judo werd gegeven op een rubberen mat 
van 3 cm. dik. Zo hard, dat niemand zin had om te valbreken; dan maar keihard “bikkelen”. 
Het budovirus kreeg hem in zijn greep,waardoor Wim zijn specialisatie veranderde. Hij kwam in een 
groep met de later bekende Koos Henneveld. Hein Essink was 2e jaars student en Europees kampioen 
en werd een goede vriend van Wim. 

 



 
Het voetballen verdween langzaam naar de achtergrond. Hoewel hij als amateur en liefhebber tot 
zijn 50e is blijven voetballen bij de Zandvoortse Voetbal Vereniging  Zandvoort Meeuwen.  
 
In 1955 studeerde Wim af met de 1e dan Judo en met de rode Jiu-Jitsu kersenbloesem. Intussen was 
hij ook lid geworden van de NJJB.  
Gedurende zijn CIOS opleiding  bleek al, dat Wim aanleg en voorliefde had voor arbitrage. Maar hij 
verwaarloosde het wedstrijdjudo niet.                                                                               
Hij maakte deel uit van het Haarlems  team en stond onder andere in het Rotterdam Toernooi in de 
halve finale tegen Jan van Ierland. Wim vond het maken/voelen van wedstrijd judo niet alleen 
belangrijk voor het behalen van dangraden, maar zeker ook voor het ervaren van arbitrale 
beslissingen. 
 
Na het behalen van zijn diploma gaf Wim, als assistent van Jaap Nauwelaerts de Agé tot 1957 les in 
zijn sportacademie.  
 
In 1956 bezocht Wim als toeschouwer op het CIOS te Overveen de leiders-ster cursus (turnen) en 
kreeg daar vriendschap met Atie van Dalen. Zij trouwden in 1958 en kregen drie zoons –die alle drie 
de judosport beoefenden, maar het voetballen leuker vonden. 
 
In Zandvoort kon hij een sportaccommodatie huren, waarin hij zijn eigen sportschool  startte met een 
dependance in Heemstede. De sportschool liep bijzonder goed en werd tijdens de regelmatige 
afwezigheid van Wim op voortreffelijke wijze gerund door zijn vrouw Atie. 
Wim was namelijk  ook zeer actief  als nationaal scheidsrechter  en vanaf 1962 als Europees en later 
Internationaal scheidsrechter, waarmee  een belangrijke periode voor Wim aanbrak. Zijn 1e interland 
wedstrijd kreeg hij in St. Tropez (coupe de mediterannee). 
In Scandinavië waren geen gediplomeerde judo scheidsrechters en Rinus Elzer, die in Gotebörg  
woonde, vroeg Wim of hij zin en tijd had om een scheidsrechterscursus te geven. Wim verzorgde 
eind jaren zestig deze cursussen zowel in Zweden, als 
Noorwegen en Finland. Diverse cursisten behaalden hun 
internationale scheidsrechters licentie.  
In Nederland waren dat onder andere Siem Kattestaart, Ben 
Spijkers, Kasmira Liotard en Jenny Koster. 
Zo was Wim het, die in 1964 de eerste landenontmoeting 
mocht arbitreren tussen Engeland en Duitsland, wat in die 
jaren een groot spektakel was, omdat het in Berlijn 
plaatsvond! 
 
Wim kon in 1971 niet overzien  wat er allemaal op zijn pad zou 
komen, toen hij op de W.K. te Ludwigshaven de internationale 
licentie  behaalde. De mooiste uitnodiging was die als scheidsrechter op de Olympische Spelen 1984 
in LA. Met  daarna heel veel E.K.’s en W.K.’s over de hele wereld. 

 
Wim besefte wel, dat hij voldoende tijd voor zichzelf moest nemen om technisch en fysiek bij te 
blijven. Daarvoor  trainde hij van 1960 tot 1969 Judo en Jiu Jitsu bij sportschool Gé Koning in het 
Zuiderbad in Amsterdam. 
    

 

Olympische spelen Los Angeles 1984  
finale Yamasita Japan 

 

 



              
 
Bij toeval werd Wim in die tijd, door toedoen van Gé Koning,  gemeente ambtenaar van de 
Gemeente Zandvoort. 
Gé had namelijk het plan opgevat om met een groep judoka een aantal dagen te gaan trainen in 
Zandvoort. Daarvoor moest een overnachtingsmogelijkheid gezocht worden. Zij mochten van de 
Gemeente gebruik maken van een tentenplaats, maar dan moest Wim als toezichthouder fungeren. 
Deze functie heeft Wim maar liefst 27 jaar uitgeoefend! Van de eenvoudige tentenplaats maakte 
Wim er in de loop der jaren een luxe staplaats van voor campers en caravans, waar onder andere 
veel Amsterdammers gebruik van maakten. 
 
Naast het runnen van zijn sportschool en zijn arbitrage werkzaamheden, vond Wim ook nog tijd om 
zitting te nemen in commissies, zoals lid van de technische commissie Noord Holland, voorzitter van 
de nationale scheidsrechter commissie van 1956 tot 1970, van 1979 tot 2003 als lid van deze 
commissie  en tot 2005 als functioneel coördinator. 
 
Van 1998 tot 2008 voorzitter van de commissie Topsport JBN en met de  fantastische functie als chef 
d’ Equipe Judo bij diverse E.K’s. 
Ook bij verschillende Koninkrijkspelen werd Wim uitgenodigd, 1970 op de Antillen en 1988 in 
Suriname, waar hij via Dick Staphorst scheidsrechtercursussen gaf, dan examens afnam en bij de 
Surinaamse Kampioenschappen arbitreerde. Daarnaast werd hij benoemd tot technisch directeur 
van de Surinaamse Judo Bond.           
 
Wim heeft voor zijn geweldige inzet nationaal en internationaal, de onderscheiding van Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau gekregen in 1991, en is lid van de “club van 144”, door Anton Geesink 
voorgesteld. 
(Een club van meest bekende nationale  Sportlieden, en journalisten.) 
In 1993 is hij benoemd tot Lid van Verdienste van de JBN. 
Maar ook zijn, 6e, 7e en 8e dan Judo  heeft hij, vooral voor zijn arbitrage werkzaamheden nationaal en 
internationaal , behaald. 
 
Heel mooie herinneringen en respect heeft Wim voor Wim Ruska voor zijn Olympische titels uit 1972. 
Hij kijkt ook met dankbaarheid terug op de tijd, dat hij als coördinator tezamen met Henk van Oosten 
( oud Voorzitter JBN)  in 1996 de Europese Judo Kampioenschappen mocht organiseren in Den Haag. 
 
Op onze vraag: “Voel je je gerespecteerd binnen de Judo-wereld”, kwam een positief antwoord.  
“ Jawel nog steeds, nationaal en internationaal en wel speciaal de laatste jaren door de NVCB –  
veteranen, waarvan ik tezamen met Tonny Wagenaar voor alle budo-bijeenkomsten een speciale 
uitnodiging ontvang”. 
                                                                                                             



 
                                                                                                      NVCBudoveteranen bijeenkomst 
 
Op onze vraag: “Wat zou je, indien mogelijk, willen veranderen in Budo Nederland”, was zijn 
antwoord: 
 
“Binnen het nationale Judo zijn altijd vragen en wensen.  Een ervan is bijvoorbeeld de eisen voor de 6e 
Dan graduatie, die buitengewoon ingewikkeld zijn samengesteld waarbij de Judo generatie die 
geboren is tussen 1940 tot 1950 altijd met een glazen plafond te maken heeft gehad”.                 
 
Op onze vraag of zijn gezondheid had geleden onder al die activiteiten, antwoordde Wim: “Nee, ik 
ben nog redelijk actief dankzij mijn conditie en ondanks mijn enkel waardoor soms de hulp van een 
wandelstok nodig is. 
Dankzij mijn vrouw Atie heb ik alles kunnen doen.  
Want naast al mijn scheidsrechter activiteiten moest de sportschool wel draaiende gehouden 
worden en in de zomermaanden ook de camping”! 
 
Op onze vraag of hij de juiste keuzes in zijn leven gemaakt heeft, kon Wim bevestigend antwoorden 
hij zou het zo weer over willen doen. 
 
Na afloop van het interview werden wij “getrakteerd” op een bezoek aan zijn sportschool , jaren 
geleden overgedaan aan Cor v.d. Geest van Kenamju., waar we een rondleiding kregen.  
 
Namens nu de NVCB:  Bedankt Wim , het was een gezellig en positief interview.  
Wat we van jou meenamen in ons gesprek was duidelijk aanwezig in jouw doelstelling:  
 
      “Geluk komt je niet aanwaaien, met  je talenten moet je de geboden kansen grijpen”  
 
 
 
 

Waaronder het gratis lid worden via E-mail: 
Budoveteranen@gmail.com  
Volgen via Facebook: Nationale Veteranenwerkgroep.  
en op de JBN-site onder: Veteranen 
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