Het ontstaan van:

All Style Ju Jutsu
Gestart in 1979 met Hakkoryu Ju-Jutsu bij sensei Wim Vandooren in
Boxbergheide.
In 1981 samen met sensei Guido Berben de club Houthalen-Oost
opgericht. Maar doordat de sporthal nog niet gereed was, werd er
voorlopig in Houthalen-Centrum een club begonnen, onder de naam
Hakkoryu Ju-Jutsu Houthalen-Oost.
In 1985 werd een club opgericht in Heusden-Zolder genaamd Hakkoryu
Ju-Jutsu “Bushido”.
De club in Houthalen-Centrum is verder blijven bestaan onder leiding van
toen van wijlen Jos Vanderul. Bij het overlijden van Jos Vanderul is de
club naar een student van François, Erik Breugelmans, gegaan. Deze club
bestaat nu nog steeds.
De sporthal van Houthalen-Oost werd geopend maar François Hensen
besloot toch naar Heusden-Zolder te gaan. Deze club, onder leiding van
François, werd later overgedragen aan Fons broeders en Luc Vanlaer, deze
zijn toen gestart in Houthalen-Oost.
In 1989 werd VZW nationaal verbond hakkoryu ju-jutsu opgericht,
waarvan de club Houthalen-Oost, Houthalen-Centrum en Heusden-zolder
deel van uitmaakten.
In 1987 is François Hensen naar Japan geweest om een opleiding te gaan
volgen voor Shihan 5’dan Hakkoryu ju-jutsu.
In 1999 heeft hij het “All Style Ju Jutsu” opgericht.
François: Daar wij gigantisch grote bijdragen moesten betalen aan
Japan, en wij het systeem hakkoryu Ju-Jutsu niet mochten mixen met
enige andere sport vond ik dat er meer mee gedaan kon worden. Enkele
leerlingen zijn toen mede deze weg ingeslagen.
In 1999 medestichter van de club in Genk. Met een student van François,
Erik Melotte, zijn zij toen een club gestart in café “De Schans””. Deze is
later overgegaan naar het sportcomplex van Genk.
Door de onenigheden met Japan, besloot de club van Heusden-Zolder en
Houthalen-Oost niet meer samen te werken met het nationaal verbond
Hakkoryu Ju-Jutsu dat inmiddels het Nationaal Verbond van All Style
Ju Jutsu geworden was. Zij besloten over te stappen naar het Sinryu
Systeem, namelijk bij Luc Awouters, voormalig student bij François
Hensen, die toen op dat moment in Japan een eigen systeem had
ontwikkeld.

