
De betekenis van een Dan graad 

Om de betekenis van een Dan graad goed te begrijpen moeten we eerst even teruggaan in de 

historie. Waarbij ik wat ga vertellen over de verschillende systemen van gradering.  

Zo is het banden systeem, van geel naar zwart nog niet zo heel oud.  

Pas in de jaren ’40 van de vorige eeuw is dit ontstaan omdat er behoefte was om meer 

onderscheiding tussen de leerlingen te maken. Het is een echt westerse manier van onderscheiden. 

 

Het graderingen systeem van Japan en het westen verschillen aanzienlijk. 

In Japan gradueert men op een totaal andere manier waarbij de leraar kijkt en beoordeeld of een 

leerling er klaar voor is. Zo’n beoordeling, kan soms alleen bestaan uit het tonen van een 

ogenschijnlijk eenvoudige techniek door de leerling, en dit kan voor de leraar voldoende zijn om zijn 

leerling te bevorderen naar een hogere graad. 

In Japan wordt het banden of kleuren systeem niet zoveel gebruikt, men werkt veelal met het 

traditionele Martial art systeem dat op de volgende manier gaat.  

Wanneer iemand begint, dan draagt hij een witte band om de middel.  

In een later stadium wanneer de leraar daar toe besluit mag hij een bruine band dragen en daarna 

opnieuw wanneer de leraar hiertoe besluit een zwarte band enz. enz. 

 

Door de popularisering van de verschillende budo vormen kwam er meer behoefte om te laten zien op 

welk niveau een leerling bezig is, en zo is min of meer het banden systeem ontstaan. 

Ook in China kent met het zogenaamde gordelsysteem maar veel meer spreekt men elkaar aan met 

de vraag op welk niveau iemand bezig is. Zo kan het gebeuren dat iemand zegt ik ben bezig op 

niveau 6 terwijl zijn opponent bezig is op niveau 8. 

Dit systeem komt in het westen ook voor maar dan noemt met het een handicap, denk hierbij maar 

aan het tennis of golf.  

Wat is nou de betekenis van een Dan graad, je zou kunnen zeggen dat dit een bevestiging is van de 

leraar naar de leerling toe. De leraar vind dat je een bepaald niveau hebt bereikt. Dit is een niveau 

waarbij de leerling geacht word om niet alleen maar les te krijgen maar hij wordt voor een groot deel 

losgelaten door zijn leraar. 

 

Zo bestaan er 3 niveaus waar een leerling aan moet voldoen, namelijk de volgende. 

Wanneer een leerling begint moet en mag hij niets anders doen dan de leraar volgen, hij doet wat de 

leraar hem opdraagt. 

In tweede instantie mag hij vrij oefenen en zelf gaan ontdekken vanaf niveau 1e Dan (en hoger).  

In de derde trance dat soms bij 4e Dan of hoger pas in werking gaat, mag hij zijn ontdekkingen en 

aanpassingen naar buiten toe kenbaar maken.  

Dit verschilt aanmerkelijk van wat wij hier in het westen gewend zijn, we doen examen om een band 

hoger te komen. Met andere woorden we leren een kunstje en als de jury dit goed vind heb je een 

band er bij gehaald. Deze manier van examen doen heeft tot gevolg dan zo’n zwarte band examen 

enorm gedevalueerd is. Het gemiddelde niveau van een 1e Dan-er komt volgens de Japanse normen 

niet veel hoger dan dat van een bruine band.  

Het is pijnlijk om dit te lezen, maar met alleen maar een aantal kunstjes uitvoeren op een examen 

kom je er echt niet.  

Voor zaken als interne power, efficiënt bewegen, en exacte techniek is er helemaal geen plaats  

ingeruimd.  

Maar men claimt wel zo iets als, ik heb jaren getraind dus ik heb er verstand van. Maar wanneer je 

enkel en alleen maar examen doet om die hogere graad kunnen we gerust stellen dat deze niets 

waard is. 

De hedendaagse collectieve examens zijn niets anders dan “ Kijken naar het plaatje ” het is net als het 

kopen van fruit in de supermarkt. Als het er maar goed uit ziet. 



Dit is hartstikke jammer omdat dit het Wado karate devalueert tot een holle kunst en dat doet het 

Wado karate echt onrecht aan. 

 

Nawoord: 

Allereerst het Wado karate is een Martial Art en het is zaak omdat goed te begrijpen. 

Ik had het hierboven over “ het kijken naar het plaatje ” en wanneer we slechts dat doen kun je niet 

spreken over Martial Art, maar hooguit over Martial Sport. 

Daar is niets mis mee, maar noem het dan geen Wado Karate. 
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