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       Nationale Veteranen Commissie Budo  

         NVCB  (voorheen NVWG) 

 “Budoveteranen naast de tatami” 

Interview met: Henk van Oosten op 16 augustus 2017. 

Zijn visie: Als het met de topsport goed gaat, dan gaat het ook 

goed met de organisatie. 
 

Door Willem van Boesschoten, Lex van Heumen en Dick Mulder 

Woensdag 16 augustus arriveerden wij met z’n drieën en het traditionele NVCB gebak in het 

zonovergoten Renesse voor ons interview met Henk van Oosten. We werden hartelijk 

ontvangen door Henk en zijn vrouw Nel. 

Onder het genot van koffie met het meegebrachte gebak gaven we een korte uiteenzetting van 

de historie en doelstellingen van de NVCB. Ook gaf ieder van ons een impressie van zijn judo 

achtergrond, waarbij we Henk regelmatig moesten temperen, daar het feitelijke interview nog 

moest beginnen. 

 

Als jongste telg in een streng gereformeerd gezin werd Henk op 27 december 1934 geboren in 

Vlaardingen. Dus geen sport, laat staan op zondag! 

Toen Henk zes jaar was, brak de Tweede Wereldoorlog uit, waardoor zijn lagere schooltijd 

een permanente verhuizing werd van de ene naar de andere schoollocatie. School na school 

werd door de Duitsers gevorderd. Henk had een hekel aan school, behalve de sport en spel 

lesuren daar was hij echt enthousiast voor, op 13 jarige leeftijd ging hij aan de slag als los 

werkman in de bouw met 25 kg balen cement de stijger op te sjouwen  

(daar werd zijn body sterk van),  en hij las zo als vele jongens uit die tijd de bekende 

(beroemde) boekjes van Dick Bos. 

Henk was 18 toen hij met zijn Nel trouwde (inmiddels 61 jaar). Een vast inkomen was nu 

geboden en Henk kwam te werken bij de Nationale Reserve: het begin van zijn budo leven. 

Bij de Nationale Reserve werkten ook een paar jongens die bij Jan van Gorsel Jiu Jitsu 

beoefenden. 

Zo kwam het, dat Henk bij Van Gorsel ging trainen in een garage van een fotozaak aan de 

Van Hoogendorplaan in Vlaardingen. Henk en Chris de Korte, vader en zoon, en Siem 

Kattestaart waren hem reeds voorgegaan. Er lag een kleine judomat, die bestond uit een laag 

stro met daaroverheen karton en afgedekt met zeildoek. Er was een kleine kleedkamer met 

een douche en toilet. 

Henk heeft 17 jaar bij Van Gorsel getraind, tot 1956 aan de Van Hoogendorplaan en toen naar 

een kleuterschool aan de Ketelweg. Vanaf 1962 betrokken zij een nieuwe sportschool aan de 

Viandeweg, die nog steeds bestaat. 

Henk’s grote judovoorbeelden uit die tijd waren Anton Geesink, Willem Ruska en de broers 

Jan en Peter Snijders. 

Vanaf het begin was Henk lid van de NJJB, de latere JBN. 

Toen Henk gele band was, maakte hij zijn eerste judowedstrijd, waarbij hij in Vlaardingen 

meteen kampioen werd in zijn gewichtsklasse met als scheidsrechter Anton Geesink. 

Knokken was zijn lust en leven! 
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In Zuid Holland werd Henk 

met het team Van Gorsel 

kampioen en later met 

hetzelfde team tweede van 

Nederland. Op clubniveau 

heeft Henk zowel nationaal 

als internationaal veel 

wedstrijden gemaakt. 
 

In 1962 behaalde hij zijn 1
e
 dan judo. Hij is altijd 1

e
 dan gebleven, ondanks de vele 

erepromoties die hem in de loop der jaren zijn aangeboden. “Voor een dan moet je knokken. 

Ik ben geen “dannen” mens”. 

 

Maar naast het judo moest er wel geld verdiend worden. 

In 1955 was Henk vaste chauffeur bij een accufabriek. Daar werkte hij zich op tot 

vertegenwoordiger en in november 1969 ging hij als zelfstandig ondernemer verder met zijn 

eigen accubedrijf in Rotterdam.  

Veel plezier beleefd aan de Judo-wedstrijden met de club nationaal en internationaal, tezamen 

reizen en successen vieren en veel gelachen, bvb na een succes in Duitsland met drank 

gevierd en terug naar huis kei-misselijk, even stoppen maar mag dan wel op een weekmarkt in 

zijn pyama-broek even uitstappen, en ja..hoor de auto met de rest reed gelijk door!! 
 

                                      

Toen wij hem vroegen of hij profijt heeft gehad van Judo, keek hij naar buiten naar het riet in 

zijn grote tuin.  Zijn antwoord was: “Bij veel wind waaien bomen om, maar het riet buigt mee 

en herstelt zich”.  Daarnaast heeft judo hem leren omgaan met pijn en niet te vergeten de 

valpreventie. Henk is inmiddels 83 jaar en voelt zich nog “in de bloei” van zijn leven. 

 

Hoe kom je in het hoofdbestuur van de JBN terecht? 

Indirect door zijn zoon Leo, een niet onverdienstelijke judoka. 

Aanvankelijk organiseerde Henk judotoernooien voor Van Gorsel. Totdat het district Zuid-

Holland, Wim Luiten,hem vroeg de district judo evenementen te organiseren, zoals het 

Budokan-Rijnmond toernooi en grote toernooien in de Margriethal in Schiedam. Dat viel 

nationaal op en in 1976 werd Henk gevraagd als lid van het Hoofdbestuur JBN om landelijke 

evenementen te organiseren, zoals  de Nationale Kampioenschappen in Den Haag. 

Toen in 1977 de toenmalige voorzitter Methorst zijn functie om gezondheidsredenen moest 

neerleggen, werd Henk gevraagd om op te treden als plaatsvervangend voorzitter van de 

Bondsvergadering. Daarbij werd hij gekozen tot voorzitter van de JBN. Deze functie 

bekleedde hij 11 jaar tot 1988. 

Als voorzitter zette hij zich in voor: 

Sponsoring en ledenwerving -  de Topsport moest het boegbeeld zijn van de organisatie. 
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Als het goed gaat met de topsport met veel medailles en titels dan groeit het ledental. 

Op 29 april 1982 haalde Henk de NJJA binnen de gelederen van de JBN. De JBN telde toen 

tussen de 55.000 en 60.000 leden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gedurende zijn 11 jarige functie als voorzitter organiseerde de JBN 11 Europese 

Kampioenschappen en 2 Wereldkampioenschappen judo. Beide Wereldkampioenschappen 

vonden plaats in Maastricht. In 1981 voor de heren en in 1985 voor de dames. Beide 

toernooien werden met een winst afgesloten, wat mede mogelijk was door het aantrekken van 

grote Japanse sponsoren. 

Ook de organisatie was tot in detail geregeld. Henk was overal de spin in het web. Er mocht 

niets fout gaan. Zo had Henk voor een ontevreden scheidsrechter de volgende oplossing 

bedacht. 

Betreffende scheidsrechter vond, dat hij wel erg hard moest werken voor een geringe 

vergoeding, terwijl een Japanse sponsor  300.000,-- gulden had betaald. Henk had de 

volgende “practical joke” bedacht. Tijdens de gezamenlijke lunch zouden enkele arbiters, op 

het moment dat betreffende scheidsrechter zijn ongenoegen uitte, zeggen dat de een een radio, 

de ander een horloge enzovoort hadden ontvangen van de sponsor. De arbiter liep rood en 

later wit heet aan, totdat hij de waarheid vernam. Het probleem was hiermee getackeld. 

 

Velen kennen het Henk van Oosten Bondscentrum in Nieuwegein. Voor de opening, door 

zijne Koninklijke Hoogheid Prins Christiaan, trainde de Nederlandse judotop overal. Een 

centrale dojo bestond niet. 

Henk vond dat daar verandering in moest komen en werd de promotor van dit ambitieuze 

project. Samen met Wim Denkers, Jaap Nauwelaerts de Agé en Jaap Methorst werd deze klus 

professioneel geklaard. 
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Ook voor de scheidsrechters sprong Henk in de bres. Zo regelde hij na afloop van belangrijke 

toernooien een gezamenlijke warme maaltijd ter bevordering van de onderlinge sfeer.  

Maar hij was ook consequent: afzeggen voor Nationale kampioenschappen betekende ook 

geen Internationale afvaardiging. 

Samen met anderen richtte hij de Nationale Scheidsrechters Commissie op. 

Henk was ook de oprichter van de Gouden Banden Club, die bestond van 1980 tot 1989. Een 

club voor de elite uit de judowereld, zoals kampioenen, scheidsrechters en bestuurders. 

Tijdens zijn voorzitterschap regelde hij de vergadering van het Hogere Dan College, de 

huidige Nationale Graden Commissie. 

Als voorzitter verleende hij aan menig kampioen hogere dangraden. 

Als onbezoldigd voorzitter was Henk niet te beïnvloeden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na 11 jaar voorzitterschap JBN bleek Henk nog niet uitbestuurd te zijn. 

In 1988 werd hij opgevolgd door de heer Dompeling, directeur CIOS, die het na vier maanden 

voor gezien hield. Frans Hoogendijk was de volgende voorzitter, die in maart 1996 moest 

opstappen. 

Tot november dat jaar werd Henk gevraagd als voorzitter a.i., waarbij hij met een groot 

probleem kwam te zitten. 

De hele organisatie was met ruzie vertrokken en er stond een in Nederland te organiseren 

Europees Judo Kampioenschap voor de deur. Met een aantal “getrouwen”, waaronder Wim 

Buchel, werd dat toernooi met succes afgesloten. 

 

Als voorzitter a.i. moest Henk Frans Hoogendijk voordragen, die zich kandidaat had gesteld 

voor de functie van voorzitter van de Europese Judo Unie (EJU). In een 45 minuten durende 

aanbevelingsspeech van Henk in de EJU vergadering, werd Frans Hoogendijk met veruit een 

meerderheid van stemmen gekozen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast voorzitter van de JBN is Henk ook Vice Voorzitter EJU geweest (1986-1990) en 

bestuurslid van NOC/NSF (1989-1993). In deze hoedanigheid was Henk in 1992 aanwezig op 

de Olympische Spelen in Barcelona en namens de JBN in 1996 op de spelen in Atlanta, waar 

Mark Huizinga een bronzen plak veroverde. 

Hoewel Henk geen enkele functie meer ambieert, wordt hij zowel nationaal als internationaal 

nog steeds gerespecteerd. 
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Op onze vraag: “Wat zou je, indien mogelijk, willen veranderen in Budo Nederland”, was zijn 
antwoord: 
“Maak de JBN organisatie aantrekkelijk door de verenigingen meer te promoten en de judosport 
terug te brengen naar de basis, in mijn ervaring heb ik geleerd dat ~60% het maximale support bereik 
is met nieuwe plannen en daar moet je het mee doen. 
Meer reclame, promoten van Judo is nodig, geef demo’s op straat , evenementen buiten/binnen en 
ook op TV. Het “Blue Band” effect: reclame betekent, ook na vele jaren, omzet. 
 
Op de vraag: Wat heeft het judo je gebracht, gaf hij aan. “Ik heb vele jaren plezier aan het judo 
beleefd, ondanks dat het mij veel geld gekost heeft. 
Daarnaast heeft het mijn leven niet alleen positief fysiek beïnvloed, maar ook mentaal is het een 
onbewuste levenshouding geworden ( zie voorgaande opmerking “riethalmen”). 
 
Henk is een echte familieman en geniet samen met zijn vrouw Nel van hun drie kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen . Op de valreep vertelde zijn vrouw uit de grond van haar hart: “Judo heeft ook 
mijn leven verrijkt”.  
Samen genieten ze met hun beurtelings verblijf in Spanje of Renesse in Nederland, daarnaast is 
wandelen en fietsen en leuke restaurantjes ontdekken naast de familie de prettigste bezigheden. 
 
Het initiatief van de NVCB om oud budoka weer mee te laten tellen, wordt door Henk omarmd. 
Na afloop van het interview werden we uitgenodigd om zijn “judoruimte” in huis te bekijken. Een 
enorm judo documentatiecentrum met vele Nationale en Internationale oorkondes en erkenningen. 
 
Namens de NVCB:  Bedankt Henk voor de ontzettend hartelijke, warme en openhartige ontvangst. 
 
 

Je kan gratis en zonder contributie, Budoveteraan bij de NVCB  worden.                                              

Aanmelden via E-mail: Budoveteranen@gmail.com                                                                                  

Informatie volgen via Facebook: Nationale Veteranen Commissie                                       

ook via het enige Nederlandse Budo Magazine van de NVJJL,                                                                 

en natuurlijk ook op de JBN-site onder: JBN > Veteranen 

 

 
 

 

Bezit nog steeds 

een  JBN-

voorzitters hamer 

mailto:Budoveteranen@gmail.com
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