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Voorwoord  
 
Asahi zorgt voor een goede naam voor het Budo gebeuren (Budo is een verzamel-
naam voor diverse oosterse sporten) in het noorden, niet alleen qua accommodatie 
maar ook zeker de kwaliteit ten aan zien van de lessen. Dit is te toetsen aan zowel 
de ledentoename als de instroom van leden uit andere plaatsen zoals Hoogeveen, 
Groningen, Hoogezand, Beilen enz.  
De centrale ligging van onze accommodatie en de kwaliteit hiervan zorgt ervoor dat 
vele judoka's - en Jiu-Jitsuka's de weg naar ons hebben gevonden. De zwarte band 
examens voor zowel Judo, Jiu-Jitsu als Aikido vinden er plaats, ook is gebleken dat 
er veel stages worden gegeven door bekende namen als Richard de Bijl en Mars 
Blonk en de Kodokan japanner Susumu Takahashi, tevens maakte Justitie gebruik 
van onze sportgelegenheid.  
 
Roel van Alff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 

Ontstaan van ASAHI 
 
Om tot een goed inzicht te komen, moeten we eigenlijk weten, dat er vroeger een 
aantal judobonden bestonden. We kunnen noemen de N.A.J.A. ( Nederlandse 
Amateur Judo Associatie) en vele andere bonden, die vaak een commerciële in-
stelling hadden (N.J.J.B., Nederlandse Judo en Jiu-jitsu Bond). De N.A.J.A. had in 
Assen een club en wel "Hercules". De N.J.J.B. was vertegenwoordigd door judo-
school Romer. Doordat reeds genoemde judo-organisaties in Assen waren verte-
genwoordigd, ontstond onderling veel rivaliteit. De judovereniging Hercules had een 
judozaal in de Ericaschool. Doordat judoleraar Jaap Spelde in financiële problemen 
kwam werd de vereniging ontbonden. De mat kwam in een schuur terecht. Een paar 
enthousiaste mensen kwamen op het idee een vereniging op te starten. 
 
Dat waren de heren Middeljans, Postema en Popping. (inmiddels een grote 
judoschool in senioren.) Dit was vanzelfsprekend, omdat hij de bruine band had. 

De heer Popping gaf les aan de 
jongere kinderen. Nu moet men 
daar niets van voorstellen, want het 
ledenbestand was toen totaal 
ongeveer 20 leden. Mejuffrouw 
C.Hazenberg - jeugdwerkster in 
"Het Brandpunt" had het idee 
opgevat om in het kader van het 
jeugdwerk judolessen te laten 
geven. Mejuffrouw Minie Doek werd 
hiervoor aangezocht. Na enige 

aarzeling, omdat Minie zich nog te jong vond, startte de eerste judolessen in "Het 
Brandpunt". "Het Brandpunt" werd een dependance van "ASAHI". 
 "ASAHI" draaide toendertijd in de speeltuin "De Poort". Op 19 juli verscheen de 
heer Arie de Jonge ten tonele. Hij nam de lessen over van Minie Doek die zwanger 
was van haar eerste kind. 
 
De heren Middeljans (links op de 
foto) en De Jonge (geheel rechts van 
de foto) gaven samen les in "De Po-
ort", omdat beiden in het bezit waren 
van een bruine band.  
 
Verder op de foto te zien: 
 
Dieneke Kreeft, Cor van Allf, Roel van Alff, 
Oties Pattiasina.  
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Nadat de heer Middeljans zich had teruggetrokken, werd "Het Brandpunt" de 
thuishaven van "ASAHI". De heer Popping gaf les aan de wat jongere judoka's en 
de heer De Jonge aan de wat oudere judoka's. De vereniging breidde zich uit. 
 
Er waren ongeveer 40 leden en het bestuur van het “brandpunt” besloot een apart 
zaaltje (6 x 6 meter)  in te richten voor het judo hierdoor werd het matten leggen 
afgeschaft. 

 

Clubkampioenen R v Alff en Oties 
Pattiasina 
Op de rechter foto: 
 
Max Pattiasina, Roel van Alff, Constantijn Vogelzang, Connie de Burger, Cor van Alff en Luuk 
Toorn.  
 

Na de afbraak van het oude "Brandpunt" werd 
er in het nieuwe "Brandpunt" een echte 
judozaal (dojo, 8 x 8 meter) ingericht met een 
heuse kleedkamer en echte douches voor 
jongens en meisjes.  
Na tweemaal een brand te hebben doorstaan 
begon de strijd o.a. van "ASAHI" met de 
Gemeente Assen tegen de verkoop van "Het 
Brandpunt" 

 
 

 
 
 
        Les in het moderne “Brandpunt” 
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Ondanks vele toezeggingen en beloftes van de gemeente heeft deze "Het 
Brandpunt" toch verkocht. De belofte, dat er naar een accommodatie gezocht zou 
worden bleef gehandhaafd, maar er kwam echter geen judoruimte. We stonden in 
1980 met ca 80 leden op straat, in de kou. 
 
Na enige gesprekken met het bestuur van de R.K. basisschool Maria in Campis 
(waaronder de heer Geleerd) werd het plan gemaakt om van 2 klaslokalen 1 ruimte 
te maken om te kunnen judoën. Dit was in een sneltreinvaart gerealiseerd.Toen het 
nieuwe seizoen begon waren de timmerlieden net klaar, de verf was nog nat bij de 
eerste les. In 1993 gaf de gemeente te kennen dat de Maria in campisschool met de 
grond gelijk zou worden gemaakt en deze locatie geschikt zou maken voor 
huizenbouw. In 1994 zouden we wederom op straat hebben gestaan met ca 150 

leden ware het niet dat onze huidige 
voorzitter Thijs Sporrel zich samen met 
het bestuur zich sterk hadden gemaakt 
bij de DSSR (Dienst Sport en Sportive 
Recreatie) voor een noodoplossing.  
 
Les in de Maria in Campisschool  
 
 
 
 
 
 

De noodoplossing werd de school aan de 
Paganinilaan, dit zou voor slechts een half jaar zijn. 
Zoals we nu weten is dit drie jaar geworden, in 
middels was ons ledental gezakt naar ca 120 leden.  
 
Op de foto is te zien dat er dichtgetimmerde ramen waren, 
geen douche weinig kleedgelegenheid e.d. 
 
Intussen werd de DSSR door de gemeente 
ontbonden en moesten we weer opnieuw beginnen 
met onderhandelen. De Timp was al sinds 1993 voortdurend in beeld, maar door de 
tegenvallende financiële perikelen rond de Smelt (overdekte zwembad) werd dit 
telkens op de lange baan geschoven.  
 
Door doortastende en standvastige houding van het bestuur komen we nu eindelijk 
na 40 jaar in een onderkomen die onze sport verdient. Een fantastische Dojo met 
alle voorzieningen die bij deze tijd horen, door de geweldige inzet welke het bestuur 
geleverd heeft. Ere wie ere toekomt. 
Door deze fantastische accommodatie steeg ook het ledental en zaten we zomaar 
op een 240 leden. 
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Feestelijke opening Dojo 
Asahi; 

 
 
 
 
 
 
 
 

De openingshandeling werd door niemand  
minder dan Anton Geesink gedaan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anton Geesink 10 e Dan Judo 
Olimpisch kampioen 1964 
En meerdere malen Wereldkampioen 
NOC en IOC  lid 
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Uitbreiding 
 
Voor de vakantie van 1999 begonnen er besprekingen met Rob Baar van de 
zwemschool Rob Sport aan het zuidenveld, in zake het overnemen van zijn 
afdeling judo. In september mochten we een 50 tal leden van Rob verwelkomen in 
onze vereniging. 
 
Thans is het leden bestand enorm gegroeid doordat we in middels 3 takken van 
sport onder brengen te weten Judo, jiu-jitsu en Aikido, door deze accommodatie we 
hebben inmiddels ca 380 leden. 
Zelfs in de weekeinden zijn er activiteiten te bespeuren, denk aan het 
vanentoernooi, stages door de judobond georganiseerd en door Asahi zelf, denk 
aan de examens die voor zowel het judo als de jiu-jitsu worden gehouden. 
Ook maakt het Alfa college gebruik van onze accommodatie i.v.m. afdeling sport en 
bewegen. 
In 2004 zijn wij als vereniging een erkent leerbedrijf geworden van het ministerie 
van onderwijs. 
 
Bestuur, Bedankt  
 
 
 

Verenigingsvlag           
  
Het idee om een vlag te ontwerpen ontstond doordat "ASAHI" zich ook op andere 
terreinen ging begeven dan Budo. 
We deden mee aan de jaarlijkse avondvierdaagse en andere buiten Budoactivi-
teiten. 
Er werd een wedstrijd georganiseerd wie het leukste idee had voor een vlag. 
Vilma Rubingh Young was de gelukkige en werd beloond met een replica van de 
gemaakte tekening op de vlag. 
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Judovereniging werd Budovereniging  
 
In 1962 kon men alleen bij onze vereniging judolessen volgen. De tijd leerde dat er 
meer budosporten waren denk maar eens aan diverse televisieprogramma's waarin 
Kung Fu, Karate en allerlei andere contactsporten ten tonele werd gevoerd. 
De judovereniging wilde niet achter blijven en startte met Pentjak Silat Bonkot, o.l.v. 
de heer de Tomis (8e Dan). Deze tak binnen onze vereniging werd later 
overgenomen door zijn zonen Wibi en Raul de Tomis. 
Deze vechtsport is afkomstig uit Indonesië. Op 1 juli 1978 kon men zowel judo als 
Pentjak binnen onze vereniging bedrijven, waardoor de naamsverandering plaats-
vond (Budo is een verzamelnaam van meerdere oosterse contactsporten). Doordat 
de lasten hoger waren dan de baten heeft het toenmalige bestuur moeten besluiten 
het Pentjak gedeelte af te stoten. Dat het geen gebeurde op 1 juli 1979.  
De harde judovorm Jiu-Jitsu deed in augustus 1980 zijn intrede o.l.v. de heer P. 
Groenboom. 
Nadat deze gestopt was gaf de heer Hans Roos en Mejuffrouw Ellen Niemeijer les. 
Hierna heeft Renger Boersma les gegeven op de dinsdagavond. De lessen werden 
overgenomen door Martin Hoekzema die dit stokje na ca 12 jaar heeft 
overgedragen aan Didi Redjosentono die momenteel de huidige Jiu-Jitsu trainer is. 
In 1986 kwam er bij "Asahi" ook de mogelijkheid om Taekwon-do (Koreaans karate) 
te gaan beoefenen. Deze lessen werden op vrijdagavond gegeven door de heer 
Piet Kos. Ook deze tak van sport was geen lang leven beschoren en werd 
afgestoten op 1 januari 1992. In 2006 is Aikido bij onze vereniging geïntroduceerd 
door Han de Weerd. 
Thans hebben we Judo, Jiu-Jitsu en Aikido bij onze vereniging. 
 

 

Jiu-Jitsu instructie door Didi Redjosentono Aikido instructie door Han de Weerd 
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"ASAHI" timmert aan de weg.  
 
Doordat Asahi steeds groter groeide en groeide heeft het bestuur een jeugdcom-
missie opgericht. Deze zorgde dat er activiteiten werden georganiseerd buiten het 
budogebeuren om.  
Deze commissie zorgde o.a. voor disco's, sinterklaasmiddagen,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mona Vrieling en Gerard Tjeertsma dragen de vlag 
 
touwtrekwedstrijden, slotdagen en deelname aan de avondvierdaagse. Verder 
zorgde de commissie voor promotiewerkzaamheden zoals demonstraties op 
sportgebied. In het kader van  “hartje stad heeft weer wat” zijn er lessen gegeven 
midden in de stad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ook werden er op diverse scholen door Asahi 
docenten judo gegeven. 
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Arie de Jonge Bokaal 
 
In 1980 stelde de heer A. De Jonge 5 bekers 
beschikbaar. Deze bekers zijn bedoeld als stimulans voor 
onze judoka's. Het bestuur boog zich over de vraag hoe 
dit te verdelen. Uiteindelijk besloot deze drie wedstrijd-
bekers toe te kennen aan leden die regelmatig in de 
prijzen vallen. Twee bekers waren bestemd voor leden 
die het beste examen aflegde. In 1985 werd er voor het 
judopak een embleem ontworpen (door Roel van Alff), 
waarin de totaal opgekomen zon is verwerkt. Dit embleem geeft aan dat deze 
judoka in het bezit is of is geweest van een Arie de Jongebokaal. Winnaars door de 
jaren heen waren voor de Wedstrijdbokalen,  
1e prijs:        2e prijs: 3e prijs: 
1981  Jaco Brosky Peter Baas Tony Khan 
1982  Peter Baas Cisca Westerveld Rene Westerveld 
1883  Robert Vormeer Marion de Boer Cisca Westerveld 
1984  Cisca Westerveld Marion de Boer Machteld d Teurling 
1985  Harriet Broersma Jurgen Mulder Cisca Westerveld 
1986  Jurgen Mulder Cisca Westerveld Karin Werkhoven 
1987  Karin Werkhoven Patricia Kalsbeek Cisca Westerveld 
1988  Ciska Westerveld Rezin van der Kamp Frank Deenen 
1989  Peter Baas Karin Werkhoven Ciska Westerveld 
1990  Patricia Kalsbeek Sander Aarden Frank Deenen 
1991  Frank Deenen Sander Aarden Patricia Kalsbeek 
1992  Patricia Kalsbeek Sander Aarden Pascal Leyssenaar      
1993  Patricia Kalsbeek Sander Aarden Pascal Leyssenaar      
1994  Johan van Dijk Nadia Jdey Sander Aarden 
1995  Nelleke Tebra Johan van Dijk Nadia Jdey 
1996  Peter Baas Wienald van Dalfsen Nadia Jdey 
1997  Ger van Dalfsen  Wouter Middelbos Wienald van Dalfsen  
1998  Ger van Dalfsen  Nadia Jdey Johan Koning  
1999  Wienald van Dalfsen Leroy Nortan Wouter middelbos 
2000  Tamon v.d. Tuuk Johan Koning Maaike Koning 
2001  Beji Nortan - - 
          Pascal Sibbald 
          Wienald van Dalfsen  
2002  Johan Koning Maaike Koning Ramon de Bie 
2003  Ger van Dalfsen Johan Koning - 
           Donne de Vries 
2004  Jenneke Nijkamp Ger van Dalfsen Donne de Vries 
2005  Jenneke Nijkamp Michelle Bouwers Donne de Vries 
2006  - -` - 
2007  Erjan Struik Niels Snippe Frank Dijkhuis 
2008  Lars Wolters 
           Frank Dijkhuis                    Elisabeth Meijer                 Leon Struik 
2009  Frank Dijkhuis                     Lars Wolters                      Brian Dijkhuis 
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Technische bokalen  
 
1e prijs: 2e prijs: 
1981  Machteld den Teurling Marc van Vliet  
1982  Ferdinant Buiter Mona Vrieling  
1983  Bram Bouwhuis Marion de Boer  
1984  Marianne den Teurling Annette Smeenge  
1985  Marijn de Wit Sjirko Hegen  
1986  John Hendriks Remco Wolsink  
1987  Laurens Biesma Rene Borman 
1988  Marijn de Wit Frank Deenen 
1989  Andries Aarden Ramon Liewes    
1990  Petra Aarden Andries Aarden 
1991  Arjan Vrijenhoek Gerben Bakker 
1992  Bonne Fernhout Marcel ter Veld 
1993  Bas de Vries Stevan Hamminga  
1994  Johan van Dijk Paul Klok 
1995  Daniël Tuny Nelleke Tebra 
1996  Tim Rijling Harmen Tiemes 
1997  Johan Koning - 
1998  Esther Niemeijer - 
1999  Laura Wolsink Sven Damen 
2000  Niet uitgereikt Niet uitgereikt  
2001  Selina Koen Romy Woldering    
2002  Ricky Messak Dennis Beugels 
2003  Marco Knol Johan Koning 
2004  - - 
2005  Jeffery Rispens Rutger Feijen  
2006  Donne de Vries - 
2007  Niels Snippe Peter Meijer 
2008  Erjan Struik        - 
 

 
1988 op de foto;  
staand Jurgen Mulder, 
Hendriette Broersma en 
Cisca Westerveld 
Zitten Marijn de Wit en 
Sjirko Heegen 
 
 
 
 
 
 
1981 De eerste keer uitgerijkt aan Machteld den Teurling 
vastgehouden door Arie de Jonge en gade geslagen door Ben 
Blom. Bij de slotdag in het toenmalige verkeerspark.  
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Bijzondere promoties graduatie's  
 
Een ieder, die bij onze vereniging een zwarte band hebben 
behaald, laten we nog even de revue passeren omdat dit 
toch een product is van jaren intensieve training. Ook de 
leden van ASAHI die in aanmerking kwamen voor een 
bijzondere promotie zijn in dit jubileumboekje onmisbaar. 
Een bijzondere promotie binnen de vereniging door zeer 
goede prestaties werd toegekend aan Tony Khan, die 
bevorderd werd tot blauwe band vanwege zijn goede inzet 
tijdens wedstrijden en door zijn technische kennis van het judo. Sjirko Hegen en 
Marijn de Wit deden zo'n goed examen dat deze zelfs een band oversloegen. Zij 
werden van gele band naar groen bevorderd. Johan Game werd in 1999 bevorderd 
tot Bruine band omdat hij erg goed gepresteerd op de geestelijke gehandicapten 
toernooien. In 2002 behaalde hij tevens de 1e plaats bij de para olympic in 
Deventer. De leden die binnen onze vereniging een zwarte band judo behaalden 
zijn: 
 
Tot 1e Dan werden bevorderd 
 
Arie de Jonge (1e zwarte bander binnen onze club). 
Gerrit de Groot (1e leerling met de zwarte band). 
Ben Blom 
Rieks Korte Gerard Tjeertsma   Hans de Jager  
Teun van Hemel  Vincent Baas   Johan Baas  
Albert Baas Marion de Boer   Diana Wolf Marianne 
d.Teuling  Geert Snippe  Jos Baas 
Vilma Rubinh-Yung Annette Smeenge Andre Werkhoven 
Clemens Baas  Ben v.Bevenvoorde Liesbeth Weeda  
Bob de Priester Mees Visser Rene Westerveld 
Max Pattiasina  Gerard Gelling  Andries Aarden  
Patrica Kalsbeek  Sander Aarden  Purnomo Kanti  
Bas Klaver Petra Schooten  Ron Ootjers 
Berber Roorda Sidik Ahmat  Jacco Brosky   
Inez Authier  Inze Jongsma   Edgar Middel   
Ursula Stoffers Richard Hoek  Marcel ter veld 
Johan Leijssenaar Cor Oosting Arjan Vrijenhoek 
Arnold Baldè Gea Wesseling Gerben Bakker 
Anja Koning Chantal Vos Rommy Dijkstra 
Arnold Smith Marieke van der Plas  Annegret de Haan 
Ger van Dalfsen Thomas Oosting  May Ho 
Ramon v d Tuuk Marloes Vos  Wander Veldkamp 
Dinand Spanjer Klaas Venema  Imare van der Sluis 
Micha van der Laan Arnold Smith Ate Veenstra 
Bert Fehrman Cisca Westerveld Dang Ho 
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Danny Meuken Danny v.d.Laan Derk Mast  
Frank Deenen Esther Wietsers Gerben Bakker 
Henk Nieuwenhuis Johan zandstra Jan-Kees Suiker 
Johan Koning Karin Werkhoven Laura Wolsink  
Linda Jansen Matthijs Elema Mark Elema  
Nick Everts Pieter v.d. Berg Peter Baas 
Remco Wolsink Roel van Alff Rob Loven  
Thomas Oosting Wienald van Dalfsen Tjeerd de Jong 
Wouter Middelbos Jack Wever Jolanda Schuiten 
Raniel Timmer Karen Jager Remco van der Heide 
Heleen Meijer                                Marcel Veenstra Jenneke Nijkamp 
Niels Snippe             Brian Dijkhuis        Martijn Hengeveld 
Gerben Bakker                              Nigel van Alff                                 Mick Maasdam 
Jasper Loman                               Nicole Fischer                                Tom Dijkhuis 
Erjan Struik 
 
Tot 2e Dan werden bevorderd: 
 
Arie de Jonge Ben Blom  May Ho 
Roel van Alff Bert Fehman  Gerard Gelling 
Elly Suchy-Hanush Peter Vrijenhoek Berber Roorda 
Peter Baas Cisca Westerveld Matthijs Elema 
Karin Werkhoven Frank Deenen  Ger van Dalfsen 
Remco Wolsink Tjeerd de Jong Cor Oosting 
Laura Wolsink Freddy Santing Esther Wietsers 
Geoffery v.d. Kooi  Arjan Vrijenhoek Wienald v Dalfsen 
Geertje ter Heaseborgh Mark Bette Theo Griemink 
    
Tot 3e Dan werden bevorderd:  
 
Roel van Alff  Peter Vrijenhoek  Gerard Gelling 
Elly Suchy Peter Baas Ger van Dalfsen 
Danny Meuken Thijs Sporrel Berber Roorda 
Laura Wolsink Cor Oosting Mark Bette 
 
 
 
Tot 4e Dan werden bevorderd:  
 
Roel van Alff  Berber Roorda 
Peter Baas 
Mark Bette 
 
 
Tot 5e Dan werden bevorderd: 
 
Peter Baas 
Roel van Alff 
Berber Roorda 



 13

 
Afdeling Jiu-Jitsu 
 
Bij de afdeling Jiu-Jitsu hebben de volgende 
leden bij Asahi de 1e Dan behaald 
 
Richard Hoek                         Brian den Hartog 
Johan Lijssenaar 
 
Didi Redjosentono werd bevorderd tot 2e Dan 
 
 

Bestuur 
 
Omdat "ASAHI" onder buurthuis "Het 
Brandpunt" viel was een bestuur niet nodig. 
Doordat de gemeente besloten had om 
"Het Brandpunt" te verkopen, stonden we 
eigenlijk op straat en er was geen bestuur. 
Hierdoor waren we genoodzaakt om een 
bestuur samen te stellen. 
Eerst hadden we een voorlopig bestuur die 
enige zaken moest regelen zoals " Statuten 
en Huishoudelijk Reglement". 
 
In het eerste voorlopige bestuur zaten: 
 
Ben Blom  : Voorzitter 
Arie de Jonge  : Penningmeester 
Henny de Jonge-Kuiper : Secretaris 
 
Hieruit vloeide het eerste definitieve bestuur 
voort; 
 
J.L. Brosky  : Voorzitter        
B. Blom     : Penningmeester 
A. de Jonge   : Secretaris 
R. van Alff    : Bestuurslid 
H. Bonder    : Bestuurslid 
J.M. de Jager  : Bestuurslid 
H.M. Weeda  : Bestuurslid 
 
Alle andere voorzitters : 
Ed van Vliet Jan v.d. Kamp Jago Dijkhuis 
Simon Lodder    Thijs Sporrel                  Kees Lieuwes 
Bert Mast Jeroen Hulst                  Gerrit Kamps 
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Ereleden 
 
Zoals in elke vereniging zijn er mensen die soms tot bovenaardse prestaties komen 
om de vereniging gezond te houden. Natuurlijk probeert iedereen dit maar 
sommigen gaan net even iets verder. Dit wordt soms beloond door een 
erelidmaatschap. "ASAHI" was in de gelukkige omstandigheid dat we beschikten 
over een zestal van deze mensen en werden daarom eens in het zonnetje gezet.  
De ereleden even op een rijtje, 
 
1979 Arie de Jonge 1982 Ben Blom 
1985 Wim van Alff sr. 1986 Roel van Alff 
1999 Thijs Sporrel 2008 Femmie Middelbos 
 
Helaas heeft de Hr. van Alff sr. niet lang mogen genieten van dit voorrecht, omdat 
hij ons helaas op 1 juni 1985 is ontvallen. 
 
Lid van Verdienste                         
 
1999 Jeene Middelbos 
2008 Angela Rijling 
2008 Lineke van der Tuuk 
 
Bijbehorende gouden erelidmaatschap speld  
 

 
Van links naar rechts op 
de foto 
 
 
Aftredend voorzitter 
Thijs Sporrel 
 
Lid van verdienste 
Lineke v.d. Tuuk 
Angela Rijling 
 
Erelid 
Femmie Middelbos 
 
Voorzitter in 2008 
Jeroen Hulst 
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Judo in Smilde  
 
In een artikel in de Smildeger Neiskrant, van de tweede week van januari stond dat 
13 januari 1981 gestart zou worden met judo in Smilde. Er zou een demonstratie 
worden gehouden. Wel, dit alles gebeurde en het resultaat was dat diverse nieuwe 
leden zich aanmelden. 

In de loop der tijd is de dependance in Smilde uitgegroeid tot een  
volwaardige tak van Asahi en telt momenteel ongeveer 90 leden.In 1987 werd er 
gestart met een 30 plusgroep !! Aanvankelijk waren er 15 nieuwe leden bij, maar het 
is gebleken dat de vrijdagavond niet zo'n gewilde avond is omdat er dan 
koopavonden is en de groep brokkelde af.Inmiddels kennen we diverse zwarte band 
in Smilde t.w. Arnold Balde, Gerben Bakker, Ramon v.d. Tuuk, Wander Veldkamp,  
Anja Koning, Wouter Middelbos en Johan Koning   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 jaar judo in Smilde 
 
In januari 2006 werd er een feest in Smilde gehouden i.v.m. het 25 jarig bestaan 
van Asahi in Smilde. Ook meester Roel werd een beetje jarig hij gaf op dat moment 
ook 25 jaar les in Smilde. Wouter Middelbos had een waar spektakel georganiseerd 



 16

d.m.v. een enorme apenkooi voor de 1e en 2e groep, de 3e groep kon genieten van 
een les Aikido die net bij ons van start was gegaan. 
 
 
Foto’s van 25 jarig bestaan in Smilde 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 jaar judo in Smilde 
 
In januari 2011 werd het 30 jarig bestaan van Asahi in Smilde gevierd. 
Het bestuur regelde voor ieder lid een drankje met een heerlijk stuk taart met het 
logo van budovereniging Asahi er op. Roel van Alff werd in het zonnetje gezet en 
bedankt voor de fijne inzet van de afgelopen 30 jaar. 
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Wedstrijdcommissie 
 
Ook werd er een wedstrijdcommissie in het leven geroepen. Deze commissie zorgt 
voor het organiseren en het begeleiden van wedstrijden. Er werden coaches 
aangetrokken en er werd een speciale wedstrijdtraining op poten gezet voor de 
afdeling Judo. De wedstrijdtrainers door de jaren heen waren Ari de Jonge, Roel 
van Alff, Henk Sijbring, Danny Meuken, Peter Baas, Remco Wolsink, Colin Kist, 
Gerard Gelling, Mark Bette, Ger van Dalfsen, Michel Nijenhuis en met ingang van 
september 2012 weer Ger van Dalfsen. 
Tegenwoordig houd de wedstrijdcommissie zich bezig met het organiseren van het 
vanen toernooi, het clubkampioenschap en de opgaves en organisatie van 
wedstrijden. Ook draagt de wedstrijdcommissie zorg voor het begeleiden van 
deelnemers op toernooien en het motiveren en stimuleren tot het deelnemen 
hiervan. 

 
Toernooien                                       Een wedstrijd in de kroeg van meester Roel  

 
Vroeger waren er alleen plaatselijke 
uitwisselingen, deze werden dan gehouden in het 
dorpscafe (als je goed kijkt is er op de 
achtergrond de bar nog te zien) en het omkleden 
gebeurde meestal op het toneel (natuurlijk met de 
gordijnen dicht). 
 
Naarmate de tijd verstreek kwamen in dorpen en steden telkens meer sporthallen. 
Er waren dan ook judoverenigingen die toernooien organiseerden. Het enen 
toernooi was nog groter dan het ander met soms wel 1300 deelnemers over 
meerdere dagen verspreid.  
    
Door de jaren heen, van begin tot heden, heeft ASAHI in de judowereld een naam 
opgebouwd, waar niemand meer omheen kan. Deze naam is alleen verkregen door 
een gedegen training, motivatie en inzet van de judoka's. In diverse kranten en zelfs 
op de kabelkrant en op tv Drenthe zijn regelmatig de uitslagen van onze judoka's te 
lezen en te zien. 
 
 

Bartje toernooi vroeger en 
Bartje toernooi nu 
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Radio Assen besteedt zelfs redelijk veel aandacht aan onze 
vereniging. 
Doordat het bijna op een judobedrijf is gaan lijken, heeft het 
toenmalig bestuur een wedstrijdcommissie in het leven 

geroepen die de judoka's op de wedstrijden begeleiden. De huidige wedstrijdcom-
missie wordt geleid door Gerrit Kamps die er veel tijd en energie in stopt. In 
vroegere jaren werd dit ook gedaan door Elly Suchy, Ed van Vliet, Ben Blom, Janna 
en Gerrit Mulder, Gerard van Dijk, Henk Snippe, Gerard Gelling en Lineke van der 
Tuuk. Het huidige Bartje toernooi wordt in het noorden als een toptoernooi gezien 
en er nemen dan ook zo'n 700 deelnemers aan deel.  
 
 
 

De organisatie van het Bartjetoernooi vroeger 
 
Ook Asahi kwam met zijn toernooi “het Bartjetoernooi” bekent geraakt door zijn 
goede organisatie. 
  
Bartjetoernooi vroeger: 
 
a De verenigingen in de buurt werden uitgenodigd. 
b De inschrijfformulieren werden overgeschreven op gestencilde kaartjes deze 

werden met de schaar op maat gemaakt.  
c Er werd ingepouled (op de knieën door de kamer met 8 man om stapeltjes te 

maken, dit waren poules.   
d Pouleformulieren schrijven. 
e Vrijdagmiddag met een vrachtwagen vertrokken om door 3 provincies de 

matten te halen. 
f Ompoulen twee avonden bellen om, om te poulen.   
g Het toernooi, alle mutaties in de formulieren overschrijven. 
h De matten opruimen Alles handmatig naar de auto brengen, opstapelen, rijden 

en op locatie weer alles handmatig uitladen en op de plaats brengen. Een 
patatje onderweg enongeveer om 24 uur terug. 

I zondag slapen. 
  
 
Door de Bartjecommissieleden werd er veel handmatig werk verricht, zoals 
enveloppen schrijven en het overpoulen. Tegenwoordig werkt het allemaal een 
stukje sneller en gemakkelijker, doordat men gebruik kan maken van de computer 
en het internet. 
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De organisatie van het Bartjetoernooi nu 
 
 
Bartjetoernooi nu: 
  
a Vele verenigingen in binnen en buitenland worden uitgenodigd (digitaal) 
b De inschrijvingen komen per E-Mail binnen en er word 1 bestand van gemaakt. 
c Het inpoulen gebeurd door de computer via een speciaal programma  
d Pouleformulieren en tafelformulieren uit printen. 
e Vrijdag wordt de mattenwagen van de judobond gebracht en wordt de zaal 

ingericht. 
f Ompoulen via de mail en het wordt weer verwerkt door de computer.   
g Het toernooi, alle mutaties in de formulieren uitprinten. 
h De matten opruimen. Alles weer op de kar in de sporthal op de laadklep 

gereden. Om ongeveer om 19.00 uur met alle vrijwilligers eten in de dojo en 
lekker nakletsen met elkaar. 

i zondag chillen. 
j     maandag wordt de mattenwagen weer opgehaald.  
 
Waar blijft de tijd (nostalgie of  vooruitgang) 
 
 
 

Behaalde landelijke resultaten 
 
Karin Werkhoven  werd in 1988 in Nieuwegein 2e van Nederland. Zij was de eerste 
van de vereniging die op landelijk nivo wist te presteren. 
 
Marion de Boer  wist de 3e plaats te behalen op de Nationale Kampioenschappen. 
 
Patricia Kalsbeek  werd op zaterdag 10 oktober 1992 3e op de Nederlandse kampi-
oenschappen. In 1994 werd zij wederom 3e op de nationale kampioenschappen (-
19jr). Verder heeft ze voor de judobond op diverse buitenlandse judotoernooien 
mogen uitkomen. en veel van de wereld gezien waar onder Tjechië ,Canada, 
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk.  
 
Frank Deenen  werd in 1993 2e op de Nederlandse kampioenschappen in de 
categorie -78 onder de 21 jaar. Kort hierna ging Frank studeren en verliet onze 
vereniging. 
 
Peter Baas  werd op 1995 2e en 1996 3e op de Nationale Politiekampioen-
schappen. Hierna is peter een aantal keren door de Judo Bond uitgezonden 
geweest om mee te doen aan diverse internationale politie kampioenschappen.   
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Jenneke Nijkamp behaalde op 21 april 2007 de 1e 
plaats op de Nederlandse kampioenschappen. 
Hiermee is Jenneke de eerste binnen onze 
vereniging die zich kampioen van Nederland mag 
noemen, met haar leeftijd van 12 jaar ligt hier nog een 
geweldige carrière voor haar. Op 8 maart 2008 heeft 
Jenneke de 3e plaats gehaald bij de Nederlandse 
kampioenschappen in de –17 klasse.  
In december 2007 en 2008 werd Jenneke verkozen  
tot het sporttalent van de Gemeente Assen. 
 
Ger van Dalfsen  behaalde op 24 September 2007 
de 3e plaats op de Nederlandse kampioenschappen. 
Ger wist zich te plaatsen door en Q3 toernooi op zijn naam te zetten. 
 
Ivette Soesbergen  werd in de klasse onder 15 jaar 3e op de Nederlandse 
kampioenschappen in 2008  
 
Harmen Warmink  werd in april 2010 een bronzen medaille op de Nederlandse 
kampioenschappen in de gewichtsklasse tot 66 kilogram. 
 
Joris Meijer werd in april 2010 eveneens derde op de Nederlandse 
kampioenschappen in de gewichtsklasse boven de 66 kilogram. 
 
 
 

Nationale Kampioenschappen Kata 
 
Op 29 juni 1986 waren er in Sittard de Nationale kampioenschappen Kata 
georganiseerd.  Slecht voorbereid, en niet wetende wat het in zou houden gingen 
Roel van Alff en Peter Baas op pad. Bij het demonstreren van Kata werden de 
Kata's beoordeeld volgens het kunstrijders systeem, resultaat 2e van Nederland. 
 
In 2003 zijn er weer voor het eerst kampioenschappen geweest waar Roel jury lid 
was. In 2003 deed de Kodokan katakampioenschappen zijn intrede. 
 
Moderne Kodokan Kata kampioenschappen 
 
In 2003 zijn er voor het eerst Kodokan Kata kampioenschappen geweest. Deze 
kampioenschappen worden inmiddels ook internationaal georganiseerd. De 
”nieuwe” stijl gaf als probleem dat het allemaal nieuw was voor ons, inmiddels doen 
we niet meer anders omdat dit de nieuwe standaard is. Om te peilen hoe we er voor 
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staan hebben meester Roel en Matthijs Elema in 2007 meegedaan aan de 
nationale kampioenschappen waar ze 6e werden. 
 
Roel van Alff  en Matthijs Elema  werden op 24 januari 2010 2e op de Nederlandse 
kampioenschappen Kata. 
 
De tweelingbroers Tom  en Brian Dijkhuis  werden in 2012 Nederlands kampioen 
Kata Kyu klasse. 
 

Dynamiek in Judomethodiek 
 

Op 23 december 1995 bracht onder grote belangstelling Roel 
van Alff zijn 284 bladzijden tellende boek uit. Dit boek bevat 
maar liefst 108 kantel technieken, en heeft de naam 100 KEER 
KANTELEN. Bij de uitreiking was de heer Wim Boersma (8e 
Dan Judo en Jiu-Jitsu) aanwezig en vond het aanwinst voor de 
judosport. Dit boek kwam tot stand mede door de leden van 
Asahi die ongemerkt aan diverse veilige experimenten hebben 
deelgenomen. Ook dankte Roel de partners Peter Baas, Laura 
en Remco Wolsink, Tjeerd de Jong en vele anderen die veelal 
als partner in dit boek staan. In 1999 is de tweede druk  

verschenen. 
 
 
 
In 2006 verscheen er een boek van 
Mark Bette en Berber Roorda op de 
markt geheten Hikomi-Kata, een 
door hun zelf gemaakt Kata. Het boek 
bevat leuke technieken en is tevens  
voorzien van een DVD.     

 
 
 

Docenten door de jaren heen.  
 
Judo:   Jiu-Jitsu:  
Hr Middeljans                Elly Suchy Hans Roos    
Arie de Jonge  Peter Vrijenhoek Peter Groenboom 
Minie Doek Dora Helmes Ellen Niemeijer    
Lammert Popping  Jan Joh. Gerritsen    Martin Hoekzema 
Roel van Alff  Danny Meuken Reinder Boersma 
Hans de Jager Colin Kist Didi Redjosentono 
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Henny Lubbers Mark Bette 
Gerrit de Groot Julian Baas Teakwon-do: 
Peter Baas Ger van Dalfsen 
Johan Baas  Igor Kleijberg Piet Kos 
Vincent Baas    Janet Krop 
Louis Oostra                             Michel Nijenhuis  
Tjerk Koops  Pentjak: 
Ben Blom  
Wil Frans  Hr. de Tomis 
Bert Ferhman 
Ginie Bruins  Aikido: 
Geert Pruis    
Henk Sijbring  Han de Weerd 
 
 

 
Emblemen door de jaren heen 

 
     
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het nieuwste 
van het nieuwste 
 
 
 

 
Opleidingen 
 
Vroegere was het te doen gebruikelijk dat als je zwarte band was kon je ook lesgeven. 
De toenmalige judobond de N.A.J.A. had het idee opgevat om de zwarte banders op te 
leiden tot Judo of Jiu-Jitsu leraar. Dit idee ondervond zoveel tegenstand van de toen-
malige leraren (vooral oudere) dat men besloot de praktiserende leraren dit diploma te 
schenken. Iedereen binnen onze club viel buiten deze regeling en Lammert Popping en 
Arie de Jonge gingen op de eerste cursus en werden Dojo steward. Later is Lammert 
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Popping de vervolgcursus gaan doen en werd Judoleraar. Thans eigenaar van een grote 
sportschool in Emmen. Ben Blom, Vincent Baas, Johan Baas en Roel van Alff volgden in 
Leeuwarden de opleiding tot Jeugdjudoleider. Later volgden Peter Vrijenhoek en Elly 
Suchy deze opleiding in Leek. Peter Baas had besloten zijn opleiding op het C.I.O.S. te 
volgen en kwam als Leraar - B (het hoogste) van school. Ben Blom volgde in 
Sassanheim de buurt van Rotterdam de opleiding voor Judoleraar - A en slaagde. Roel 
van Alff ging voor de cursus Judoleraar - A naar Zeist. Peter Vrijenhoek kon de 
vervolgopleiding volgen in Groningen. Roel van Alff ging verder en volgde de cursus 
Judoleraar - B in Nijkerk. Wat later ging Johan Baas naar het C.I.O.S om daar zijn 
judoleraar - B diploma te halen. In 2001 hebben Thijs Sporrel, Laura Wolsink en Gerard 
Gelling de cursus Jeugdjudoleider met goed gevolg afgerond. Ger en Wienald van 
Dalfsen hebben hun diploma op het C.I.O.S. gehaald. Wouter Middelbos is inmiddels 
judoleraar B. Mark Bette en Berber Roorda zijn bevordert tot judoleraar A. 
Momenteel is Julian Baas bezig met de opleiding tot judoleraar A. 
Tegenwoordig zitten alle opleidingen vast aan een Europese norm die bepaald dat alle 
opleidingen mits internationaal erkent willen worden competentie gericht moeten zijn. 
Hiervoor heeft Roel een opleiding gevolgd waardoor deze competentie gerichte 
examens mag afnemen. Ook is Roel sinds 1995 voorzitter van de Dangraadcommissie 
Noord Nederland, dat betekend dat alle zwarte band kandidaten via de commissie 
examen doen. 
De Aikido leraar Han de weerd gaat spoedig op cursus en Didi Redjosentono heeft zijn 
diploma Jiu-Jitsu leraar A behaald 
In 2002 heeft het ministerie van onderwijs ons de status van leerbedrijf toegekend. 
Alle aan ons verbonden leraren hebben de diploma's en kennis die de vereniging stelt 

aan goed, sportief en 
hedendaagse lessen. Natuurlijk 
als we op zoek zijn naar 
nieuwe leerkrachten, dan 
stellen we daaraan hoge eisen. 
Helaas is het in de praktijk zo 
dat sommige leerkrachten niet 
lang blijven, dit is vaak te wijten 
aan een soort clubverbon-
denheid. Asahi met zijn leer-
krachten werpt zich op tot een 
goede stageplaats voor aanko-
mend talent in het wereldje van 
leerkrachten. Meer en meer 
studenten doen een verzoek 
om bij Asahi hun stage te 
mogen volbrengen.  

Dit is een opsomming geweest van de huidige en voormalige leden van "Asahi". We 
kunnen stellen dat de leraren die bij onze club lesgeven goed opgeleide vakleerkrachten 
zijn. 
In het kader van de opleidingen waren er diverse scholingen en bijscholingen. Mark 
Bette, roel van Alff en Berber Roorda werden nationaal Kata Judge. 
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Ook werden er vele bijscholingsprojecten bezocht over de hele wereld door diverse 
vakleerkrachten van onze vereniging. Mark Bette, Berber Roorda en Peter Vrijenhoek 
zijn in 2011 in Japan geweest om hun Kata te updaten. Ook in Italië werd de Kodokan 
Kata seminair door ons kader bezocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIE HAD DAT GEDACHT ? 
 
Heel lang geleden, 
kwam ik aangetreden. 
De judomat, 
die lag al plat. 
Hij nodigde mij uit, 
"vooruit kleine spruit". 
Hier kan ik geen weerstand aan bieden, 
en dacht: "nu moet het maar geschieden". 
Met veel lef de judomat op, 
dat werd een grote flop. 
Gebroken kwam ik terug, 
ja, ik had gelegen op mijn rug. 
nooit dacht ik nog terug te gaan, 
maar toch heb ik het gedaan. 
En spijt heb ik niet, 
ik ben er nog zoals je ziet. 
   
Dora (Vondel) Helmes. 
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Vernieuwing Dojo 
 
In 2009 kreeg het bestuur te horen dat wij nog voor 15 jaar gebruik mogen maken van 
onze locatie aan de Thorbeckelaan in Assen. Omdat het de afgelopen jaren zeer 
onduidelijk was of we nog gebruik van deze locatie konden blijven maken, had het 
grote onderhoud  van de dojo minder voorrang gekregen. De gemeente gaf in 2009 
het goede voorbeeld door in het voorjaar de buitenzijde van het gebouw aan te 
pakken. Het bestuur heeft hierop besloten dat ook de binnen zijde nodig toe was aan 
een grondige opknapbeurt, zodat we weer jaren vooruit kunnen. De opknapbeurt vond 
in fases plaats. De eerste fase begon in de kerstvakantie van 2009/2010. In deze fase 
werd de dojo en de kantine onder handen genomen. Interieurarchitect Bernhard Klok 
werd gevraagd om een kleur- en inrichtingsadvies op basis van de volgende 
uitgangspunten te geven: 

- Kleurstelling naar 
de (kleur)eisen 
van deze tijd 

- Passend bij de 
beschikbare 
mattenkleuren 

- Creëren van een 
rustige/rustgeven
de budo-
omgeving 

Op basis van deze 
uitgangspunten werd door 
Bernhard Klok gekozen 
voor de kleurstelling 
lichtgrijs, donkergrijs en 
oranje. Deze verbouwing 
werd bijna geheel door 
onze eigen leden 
gerealiseerd. Henk Struik en Robert Huisman hebben vele uren in de dojo 
doorgebracht in deze kerstvakantie. 
De tweede fase, waarbij de entree en de natte ruimtes aangepakt werden, had wat 
meer voeten in de aarde, aangezien het bestuur daar graag een samenwerking met 
de Gemeente Assen voor wilde hebben. (Dit i.v.m. het financiële gedeelte.) 
Louwy Snippe werd gevraagd om contacten te leggen met de Gemeente Assen en te 
kijken of zij mee wilden werken binnen dit project. Nadat de Gemeente onze 
vernieuwde dojo had gezien en de daarbij behorende (oude) douches en 
kleedkamers, waren zij zeer enthousiast en wilde de Gemeente meewerken aan het 
realiseren van het vernieuwen van de douches en kleedkamers. In het voorjaar van 
2011 werd begonnen met de renovatie van de natte ruimtes. Onze leden ondervonden 
hier wel enige hinder van, daar zij zich moesten omkleden op steeds verschillende 
plaatsen. De budolessen konden ondertussen gewoon doorgang vinden, doordat de 
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schoonmakers iedere dag het geheel schoon kwamen maken. 7 januari 2011 was de 
officiële opening van onze geheel vernieuwde dojo. 
 ’s Ochtends werd er een vanentoernooi georganiseerd en ’s middags was er een 
receptie, waar wethouder Jaap Kuin onze dojo kwam openen.  
 

 
 

 
 
Kampweekenden 
 

In 2005 gingen de 
wedstrijdgroepen op kamp, met 
als hoofddoel: teambuilding en 
tevens als afsluiting van een 
geslaagd seizoen. In 2005 en in 
2006 waren de wedstrijdgroepen 
te gast bij de familie Struik te 
Balloërveld. De tenten werden in 
de tuin opgezet en de activiteiten 
vonden binnen een straal van 5 
kilometer binnen Balloërveld 
plaats. Vanaf 2007 gaan de 
wedstrijdgroepen op kamp naar 
het Uteringskamp in Elp, dit i.v.m. 

de steeds groter  wordende 
wedstrijdgroep en de voorzieningen 
die op het Uteringskamp aanwezig 
zijn. In 2012 waren alle leden tot en 
met 16 jaar van harte welkom op het 
Uteringskamp, dit i.v.m. het  50 jarig 
bestaan van onze vereniging. 
Maar……  terwijl de tenten op 
vrijdagavond opgebouwd werden op 
het Uteringskamp, komt er een 
wolkbreuk en stroomt er tot enkele 
centimeters water in de  tenten. Ter 
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plekke wordt daarom besloten om het kamp te 
laten plaats vinden in de dojo. Een kleine 
teleurstelling voor de kinderen, maar met de 
weersvooruitzichten een zeer goede keuze. Met 
als gevolg: EEN ZEER GESLAAGD 
WEEKEND!!!!! 
 
 
 

 
 
 
 

Sportpluim 
 
In februari 2012 krijgt de Bartje commissie van 
budovereniging Asahi de sportpluim van de 
Gemeente Assen. De sportpluim wordt uitgereikt 
tijdens de sportverkiezingen van de Gemeente assen. 
De Bartje commissie krijgt deze prijs uitgereikt voor 
hun inzet om het Bartje toernooi groter en 
internationaler te maken en het maximale uit het 
toernooi te halen. De Bartje commissie blijft er voor 
zorgen dat het Bartje toernooi als één van de 
belangrijkste toernooien van het Noorden op de kaart 
blijft staan. Door de jaren heen waren alle leden van 
de Bartje commissie zéér gedreven om het toernooi 
op zo’n nivieau te krijgen dat het aanzien heeft en 
blijft houden  in Nederland. 

 
 

 

 
Diploma 
 
Het bestuur van budovereniging Asahi heeft besloten 
om met ingang van het examen van juli 2012 een 
“eigen” diploma te maken. Hierop staat het logo van 
Asahi,  zodat men altijd kan laten zien (en zeggen) dat 
het diploma binnen onze vereniging is behaald.  
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Tot slot 
 
 
Als enig overgeblevene vanaf het begin voelde ik mij geroepen om een  
jubileumboekje samen te stellen. 
Voor dit boekje is het voorgaande jubileum boekje (45 jaar) een goede leidraad ge-
weest. 
Eigenlijk is de inhoud gelijk gebleven maar er hebben zich in de afgelopen 5 jaar 
toch bijzondere ontwikkelingen voorgedaan die het vermelden waard zijn en niet 
iedereen is 5 jaar lid van onze club, vandaar dit boekje. 
Omdat we dit jaar hebben besloten een jubileumfeest te organiseren is het boekje 
voor veel mensen een fijne herinnering aan hun tijd die ze hebben doorgebracht bij 
onze club. 
 
Naar ik hoop heeft U plezier gehad om dit boekje te lezen. 
 
 
Samensteller en schrijver, 
 
Roel van Alff. 
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