
Nationale Veteranen Commissie Budo   

         “Budoveteranen naast de tatami” 
 

 Interview met Marjolein van Unen op 19 juni 2019 

 Haar visie: “Kennis en ervaring bundelen binnen het judo”. 
 

Door Willem van Boesschoten, Lex van Heumen, Dick Mulder.  

Woensdag 19 juni 2019 arriveerden wij met z’n drieën in Brielle bij de prachtige sportschool van Marjolein en 

Joyce van Unen, die onlangs van eigenaar is gewisseld. Wij werden met ons beroemde NVCB gebak hartelijk 

als “geuzen” ontvangen. 

Wij namen plaats met zicht op de tatami en tijdens het consumeren van de koffie met gebak stelde elk van ons 

zich voor met zijn lange budo geschiedenis en ervaringen, dat meteen leidde tot een uitwisseling van 

gezamenlijke wedstrijd en sensei ervaringen. Na een korte uiteenzetting over de doelstellingen en historie van 

de NVCB kon  het interview beginnen. 

 

Marjolein werd geboren op 7 december 1962 in het ziekenhuis van Schiedam, maar was tot haar 20ste 

woonachtig in Vlaardingen. Haar vader was aannemer en wist van aanpakken als werkgever. Binnen het 

stabiele ondernemersgezin heerste een algemene sportieve geest. Zowel vader van Unen, als zijn broer waren  

judoka bij sportschool van Gorsel.  Judo werd als het ware met de paplepel ingegeven. Vanaf haar 7e jaar ging 

Marjolein serieus judoën bij Rob Hein, die de sportschool van Van Gorsel inmiddels had overgenomen. 

In die tijd had Rob Hein al een judogroep van zo’n 30 meiden. De bewondering voor haar eerste sensei deed 

Marjolein al op 7 jarige leeftijd besluiten:  

 

                    “Dat wil ik ook worden, leiding en kennis overdragen naar andere judoka”. 

 

Willen en kunnen zal de komende jaren bewezen moeten worden. Eerst de basisschool en de MAVO maar 

doen. 

Direct was Marjolein sterk gemotiveerd voor wedstrijden, mede door de oergezellige en fanatieke 

‘meidengroep’ bij Rob Hein in Vlaardingen. Het duurde niet lang of ze mocht helpen tijdens de jeugdlessen en 

als 15 jarige verzorgde zij de inleiding bij de andere lessen.  

Marjolein wist precies wat ze wilde. Door de weeks dagelijks trainen bij Rob Hein en in de weekenden vanaf 

de familiecamping bij een judovereniging in Zwartewaal. Daar gaf Jan Baars les, die aangesloten was bij de 

Internationale Budo Federatie (IBF). Toen Jan Baars wegens ziekte moest stoppen werd Marjolein, op 16 

jarige leeftijd, gevraagd de lessen over te nemen. 

 
Ook haar wedstrijdprogramma ging gewoon door. Toen waren de wedstrijden nog gemengd en zo kwam het , 

dat Marjolein op 15 jarige leeftijd mee deed aan de Nederlandse Kampioenschappen senioren, waar zij 2e van 

Nederland werd! 

Daarna ging het met de wedstrijdontwikkeling snel. In 1979, op 17 jarige leeftijd, werd de eerste internationale 

medaille (brons) behaald tijdens de Europese Judokampioenschappen (IJF). Haar mooiste herinnering heeft ze 

aan haar Europese titel in Oslo (1982) en aan de Wereldkampioenschappen in Parijs, eveneens in 1982, met 

aansluitend een onvergetelijk feest voor het hele judoteam, georganiseerd door de toenmalige bondsvoorzitter 

Henk van Oosten. Vermeldenswaard is ook de Europese titel bij de IBF( met slechts drie deelneemsters).  

Naast wedstrijdjudo blonk Marjolein ook uit in waterskiën. Via een talentenjacht kwam ze in de nationale 

selectie. Maar gelukkig koos ze toch voor het judo. 

 

Na de MAVO wilde Marjolein gelijk door naar het CIOS, maar helaas was zij te jong om daar te worden 

toegelaten. Dan maar de JBN opleiding Jeugd Judoleider volgen bij Wim Luiten. Zo kreeg Mark Huizinga van 

Marjolein kleuterjudo. 



Toen zij op 19 jarige leeftijd wel werd toegelaten tot het CIOS, bleek daar nog geen sprake te zijn van de judo 

specialisatie. De opleiding beantwoordde dan ook niet geheel aan haar verwachtingen. Marjolein wilde zo snel 

mogelijk bevoegd judolessen geven. Dus direct na het afsluiten van de CIOS opleiding meldde zij zich aan bij 

de JBN opleiding voor Judoleraar in het KNVB sportcentrum in Zeist.  

Zij kreeg daar les van Do Boersma-praktijk lesgeven, Chris de Korte-techniek en Jan van der Horst-theorie. 

 

Voorbeelden in de sport had Marjolein niet, maar ze heeft veel geleerd en meegekregen van haar judoleraren 

Rob Hein, Karel Gietelink, Chris de Korte en Richard de Bijl.  

Haar devies is: “Blijf altijd om je heen kijken. Vraag je af, wat kan ik hiervan leren. Je hoeft niet alles zelf uit 

te vinden, maar laat geen kansen liggen. Word geen blauwdruk van een andere leraar. Blijf jezelf.” 

Judoles geven met als doel mensen verder te brengen.  

 

Al deze ervaringen en trainingsvormen werden opgeslagen en kwamen ten goede aan haar eigen 

trainingsprogramma’s, die zij sinds 1985 samen met haar zus Joyce toepast in het sportcentrum Van Unen. 

Tijdens de afwezigheid van Marjolein was haar zus de belangrijke spil in het functioneren van het 

sportcentrum. 

 

Als wedstrijdjudoka moest Marjolein het hebben van doorzettingsvermogen en knokken.  

“Ik had geen speciaal judotalent, maar ik begreep als ik mijn doelstelling wilde halen er een aantal zaken aan 

mijn capaciteit dienden te worden toegevoegd. Ik schakelde om van rechts naar links judo met gevolg, dat ik 

tweezijdig sterk werd. Verbeteren van het combineren tachi-waza naar ne-waza onder begeleiding van Chris de 

Korte. Heel veel randori tegen mannen, mentale training (never give up), maar wel met de nodige ontspanning. 

Door de kwaliteiten van Marjolein kwam Chris de Korte tot een andere waardering van het vrouwenjudo. Hij 

werd zelfs in 2005 uitgeroepen tot de beste vrouwencoach van Europa. 

Natuurlijk was daar ook haar intrinsieke doelstelling en vanuit haar genen de power, waarvan de uitstraling nog 

steeds aanwezig is en zeker nog lang niet is opgebrand. 

Tijdens haar wedstrijdperiode behaalde Marjolein onder andere drie keer het Europees kampioenschap en was 

op vier WK’s medaillewinnares. 

 

Voor de 1e tot en met 3e dan heeft Marjolein volledig examen gedaan. De 4e dan was een bijzondere promotie. 

Maar voor de 5e dan heeft ze weer het volledige technisch examen afgelegd.  De 6e en 7e dan waren ere 

promoties. 

 

Na haar wedstrijdperiode besloot Marjolein in te gaan op de uitnodiging van de Judo Bond Nederland om Cor 

van der Geest op te volgen als bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Met 18½ jaar! de langstzittende 

bondscoach met vele nationale en internationale successen, zoals zeven Europese titels, zes Olympische 

medailles en twee Wereldtitels. 

Naast het wedstrijdjudo was Marjolein ook lid van de District Gradencommissie en de Nationale 

Topsportcommissie van de JBN met onder ander Staf de Moor. 

 

Op onze vraag: “Voel je je gerespecteerd in Judo Nederland, ” antwoordt Marjolein spontaan ”Zeker bij de 

sporters. Dat is het meest dankbare. De JBN maakt helaas geen gebruik van de ervaring, die er in Nederland is. 

Verspilling van kennis en energie.” 

 

Op onze vraag: “Wat heeft je karakter na al die jaren van de judosport meegekregen,” antwoordt Marjolein:  

“Discipline, drive, doorzettingsvermogen en mentale kracht. Bovendien heb ik, van origine wat verlegen, 

mezelf leren presenteren.” 

 

Als inwoner van Brielle heeft Marjolein een erepenning ontvangen, zij is Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

en lid van verdienste van de JBN. 

 

Voor hobby’s naast het judo was bij Marjolein geen tijd. Dat komt misschien nog wel. Ze staat voor alles open. 

Maar de keuzes, die ze gemaakt heeft zijn het zeker waard geweest. Zonder twijfel zou ze het zo weer 

overdoen. 

 

Als Marjolein in de gelegenheid zou zijn iets binnen het Nederlandse judo te veranderen, dan zou zij de kennis 

en ervaring die in ruime mate in judoland aanwezig is, willen bundelen. Zij zou de Nederlandse top sensei 

willen activeren om over hun eigen schaduw heen te stappen in het belang van de toekomst van de judosport. 



Heel “ondeugend”ambieert zij ook de functie van Bondsvoorzitter in de stijl van Henk van Oosten. 

 

Het initiatief van de NVCB vindt Marjolein bijzonder goed. Dit was hard nodig binnen de JBN Breedtesport. 

Helaas ontbreekt het bij velen aan de bekendheid van de NVCB ( bij haarzelf ook tot voor dit interview).  

De slogan “Budo een leven lang” past perfect bij de NVCB. 

Ter plekke laat Marjolein zich registreren als NVCB  budoveteraan en ontvangt het NVCB embleem. 

Bovendien is zij bereid om tijdens een Budo veteranen bijeenkomst een judo clinic te geven. Het idee om bij 

die bijeenkomst louter vrouwelijke budo sensei in te zetten, sprak haar bijzonder aan. 

 

De NVCB commissieleden bedanken Marjolein voor de hartelijke ontvangst en het openhartige interview. 

Een vrouw met een missie en een gezonde positieve kijk op judo! 

 

Iedereen kan zich,  gratis en zonder contributie, laten registreren als Budoveteraan bij de NVCB.   

Aanmelden via E-mail: Budoveteranen@gmail.com  

Informatie volgen via Facebook: Nationale Veteranen Commissie Budo   

Ook via het enige Nederlandse Budo Magazine van de NVJJL                                                              

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