
Kan het beter, in Wado land 
 
Het is verbazend om telkens weer mee te maken dat leraren zo weinig samen werken, en dat er 

van kennis delen in de praktijk niets terecht komt. 
Komt dit nou door kennis gebrek! of is het des interesse. 
 

Zo verbaas ik mij telkens, over de diverse reacties die ik krijg wanneer ik een documenten 
gepubliceerd heb. 
Dit varieert van leuk, interessant, geweldig, maar ook krijg ik hele epistels toegestuurd met 

daarin opmerkingen, aanvullingen en soms belerende teksten. 
(mag van mij, ik zou graag zien dat het nog veel meer reacties zou oproepen). 
 

Dit alles vindt ik een goede zaak, en eerlijk gezegd hier doe ik het eigenlijk ook voor.  
Op mijn manier probeer ik toch om mensen (leraren maar ook leerlingen) te prikkelen om hen 
aan het denken te zetten. 

 
Maar wat ik niet begrijp is dat er maar zo weinig mensen zijn die iets te melden hebben.  

Terwijl zij wel reageren op de documenten die ik rondstuur, zie ik zelden of nooit dat zij zelf iets 
publiceren!. 
Je zou je dus kunnen afvragen of zij wel of niet hun kennis willen delen, maar ook of dat zij dat 

wel kunnen. Leraren die niets te melden hebben, daar kun je toch wel je bedenkingen bij 
hebben. Naar mijn idee is dat erg jammer, en een ding is zeker, dit strookt niet met de geest 
van het Wado karate. 

 
Dat er verschillende stromingen zijn in het Wado karate is begrijpbaar, die ruimte moet er 
gewoon zijn. 

Maar dat die verschillende stromingen niet tot een goede dialoog kunnen komen, heeft niets met 
de Wado stijl te maken, maar veel meer met de eigengereidheid van de verschillende personen 
aanzich. 

Naar mijn idee houdt dit de vooruitgang van het Wado karate behoorlijk tegen, en uiteindelijk 
zal het bestaan van het Wado karate hier de dupe van zijn. 
 

We moeten ons met zijn allen afvragen of dit nou werkelijk is wat wij willen. 
In het verleden was de Wado als stijlgroep een sterke organisatie, die zich nadrukkelijk kon 

presenteren op verschillende fronten. 
Heden ten dagen stellen verschillende Wado stromingen zich op als de enige en echte 
spreekbuis van het Wado karate. En dit geef vanzelf weer wrevel bij andere Wado groeperingen. 

 
Ik hoor nu alweer mensen zeggen: het gaat toch prima zo, of wat geeft dat nou. 
Dit is mijn inziens verkeerd en niet terecht. Zo kunnen we constateren dat het Wado karate van 

Nederland, internationaal nog nauwelijks enige betekenis heeft.  
Voorbeeld: Tijdens de laatste Wado Wereld kampioenschappen 2010 in Japan, was Nederland in 
het geheel niet vertegenwoordigd.  

 
Waarom nu dit document: 
Op mijn manier probeer ik toch mijn aandeel in het Wado karate met andere te delen, en het 

zou mooi zijn als dit ook door andere zou gebeuren. 
Over het Wado karate praten met elkaar is prima maar wanneer we het enkel daarbij  laten 
schieten we niet op, en is dat alleen maar nadelig voor het Wado karate. 

Deel je kennis zodat we van het Wado karate weer een sterke groepering kunnen maken. 
Verschillende ideeën kunnen best naast elkaar bestaan!. 
 

Mijn helaas veel te vroeg gestorven vriend Salvatore Tringali zij vaak het volgende  
“ Hij praat wel over Wado karate, maar zijn hart is er niet bij ” en dit zouden we ons 

allemaal wel mogen aantrekken.  
Persoonlijk denk ik dat wanneer je ook maar iets geeft om het Wado karate, je daar ook naar 
moet handelen. Met namen de leraren zouden zich hierdoor aangesproken moeten voelen, zij 



vertegenwoordigen immers als eerste het Wado karate en zij moeten hun verantwoording 

gewoon nemen.  
Kijkend naar het verleden is het begrijpbaar dat niet iedereen zin heeft om zijn nek uit te steken. 

Maar zou het niet mooi zijn als er toch eens een poging hiertoe zou worden gedaan. 
Naar mijn idee hoeft dit niet perse door de zogenaamde oude garde (leraren) gedaan te worden, 
maar een mix van jong en oud zou geweldig zijn. 

 
Het zou fantastisch zijn als er bijvoorbeeld eens een landelijke Wado dag georganiseerd zou 
kunnen worden. 

Met bijvoorbeeld een aantal sprekers, waarna we daarna op een prettige manier met elkaar in 
dialoog zouden kunnen gaan. 
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