
Zien en kijken naar een karate ka.  

 
Het is grappig en triest tegelijk dat, wanneer we naar karate ka’s kijken die aan het oefenen zijn 

we hier ook bijna altijd en onmiddellijk een waardeoordeel aan koppelen. Dat is natuurlijk wel 
logisch omdat we zonder dat we er bij stilstaan dit hebben geleerd, om direct naar het uiterlijk 
te kijken en daar dan gelijk een waarde oordeel aan te verbinden. 

Maar weet jij eigenlijk wel wat hij aan het oefenen is?. 
 
We kennen hem allemaal wel, die karate ka die de dojo binnen komt stappen met zijn kale kop 

en dat zweetbandje er omheen. “ nou die zal wel goed wezen zie je mensen dan denken ”. 
Zo ook die man of vrouw die wel vijf keer kampioen is geworden met het lopen van kata’s of met 
sparren. Dat moet wel een geweldige karate ka zijn. 

 
Natuurlijk is deze man of vrouw goed, goed in dat specifieke onderdeel van het karate.  
Maar of hij of zij ook echt goed is in karate met al zijn onderdelen dat is nog maar de vraag.   

En dat geldt natuurlijk ook voor die leraar met zijn hele hoge dan graad. 
 
Hiermee komen we gelijk aan een belangrijk punt, namelijk het volgende.  

Weet jij waar je naar kijkt en kan je dan ook het niveau van die karate ka beoordelen.  
Meestal hebben we snel ons oordeel klaar, maar je moet je realisteren dat je dit oordeel g eeft 

met de kennis van nu. Naar alle waarschijnlijkheid zal je wanneer je zelf verder ontwikkeld bent, 
tegen die tijd een ander geluid laten horen. 
 

Het is dus goed om je te realiseren dat er verschillende niveaus bestaan en dat je moet leren om 
deze te herkennen.  
Niveau verschillen zitten niet altijd in het hebben van een bepaalde bandkleur, het is dus heel 

goed denkbaar dat twee karate ka’s die beide de 1e kyu bruine band hebben, toch een 
aanzienlijk niveau verschil laten zien. 
 

Niveau verschillen zitten niet in het feit dat iemand meer kata’s kan lopen dan de ander, of dat 
hij meer verschillende kumite’s kan uitvoeren. Niveau verschillen zitten veel meer in kleine 
subtiele zaken, zaken zoals het verplaatsen van je lichaam, of efficiënt omgaan met je krachten. 

Maar ook in het begrijpen hoe een en ander in elkaar steekt en dit op een goede manier kunnen 
laten zien.  
 

Wanneer je aan leraren vraagt op welk niveau zij lesgeven zal je naar alle waarschijnlijkheid 
verbaasde gezichten te zien krijgen. Gewoon omdat zij hier in de dagelijkse trainingspraktijk nog 

nooit over nagedacht hebben. En dus ook nog nooit door hun leraar hierop gewezen zijn. 
Naar alle waarschijnlijkheid geven ze dus les op beginners niveau terwijl ze ervan overtuigd zijn 
dat hun niveau ontzettend hoog is. 

 
Dat er niveau verschillen zijn is voor sommige karate ka’s moeilijk te aanvaarden. Dit heeft 
vooral te maken met bewustwording van de techniek, waarbij het zelf ervaren wat een techniek 

kan doen van het grootste belang is. Zonder dit laatste is het onmogelijk om een stapje hoger te 
doen op de ladder die niveau heet. 
 

Natuurlijk is het ook lastig voor ervaren leraren en leerlingen om eerst een stapje achterwaarts 
te doen, om daarna twee stappen voorwaarts te kunnen maken. Hierbij speelt natuurlijk het 
accepteren dat sommige zaken anders zijn dan dat we ze ooit geleerd hebben, bepaald niet 

eenvoudig is. Het gevolg is dat m.n. de leraren zich als het ware met hand en tand verdedigen 
tegen veranderingen. 
 

Wat hierbij jammer is dat zij die het Wado karate in de eerste jaren dat het Wado karate in 
Nederland kwam hebben beoefend, dit leerde op een beginners niveau. Zij (die leraren) hebben 
dat niveau doorgegeven aan de volgende generaties, en dat kan je heden ten dagen telkens 

terug zien in de dojo’s.  
 

 
 
 



Voorbeeld:  

Een simpel voorbeeld hiervan is het opzij zetten van de achterste voet bij het draaien van B.v. 
Junzuki-dachi. Deze manier van draaien is voor beginners zeker niet verkeerd, maar door deze 

draai beweging op de voorste voet uit te voeren blijkt plotseling dat deze draai ongeveer 10 
maal zo snel kan worden uitgevoerd. En dat is dan het trapje hoger dat niveau verschil heet. 
 

Natuurlijk is het simpel om dat hier op te schrijven, en daarom kan het niet genoeg gezegd 
worden dat technieken niet alleen maar geoefend moeten worden, maar ze moeten ook ervaren 
en begrepen worden. 

Het is dus zaak dat leraren duidelijk vertellen (uitleggen) waarom een techniek slechts en alleen 
maar op die specifieke manier uitgevoerd kan worden. Vanuit de gedachten van het Wado karate 
gelden al die alternatieve manieren niet, en worden dan ook als zodanig niet erkend als zijnde 

een Wado karate techniek.  
 
De bewustwording van de techniek is essentieel, waarbij het ervaren van de techniek (wat doet 

die techniek met mij) van groot belang is. Je hoort dus de uitwerking van de technieken zowel 
als aanvaller, maar ook als verdediger te ondergaan. 
En bedenk hierbij ook eens dat een buitengewoon groot deel van de specifieke Wado 

technieken, ooit echt in de strijd zijn getest. 
 

Soms zijn er discussies over technieken en hun uitvoer, waarbij de No-tsu-komi technieken daar 
een goed voorbeeld van zijn. De discussie gaat dan over het volgende, moeten we deze 
technieken nou nog wel oefenen of moeten we ze maar vergeten. 

Maar hoe kun je nou een discussie hebben over een techniek waar van je niet weet waarvoor hij 
dient. 
De ervaring leert ons dat op het moment van uitleg over de functies en waarde van deze 

technieken, er geen discussies meer nodig zijn, gewoon omdat het dan klip en klaar is. 
 
Het volgende heeft ook een punt van aandacht nodig namelijk, wanneer je aan leraren vraagt op 

welk niveau zij lesgeven, krijg je meestal verbaasde gezichten te zien en ontwijkende 
antwoorden te horen. 
Dit komt omdat dit natuurlijk niet een alledaagse vraag is maar ook omdat veel leraren zich niet 

realiseren dat er verschillende niveaus van oefenen bestaan. Zij hebben het immers toch altijd 
op die manier gedaan. 
 

Zo zien we dat er binnen het Wado karate verschillende groeperingen zijn ontstaan met ieder 
zijn eigen visie. Waarbij de meeste stromingen niet het Wado karate van Otsuka sensei 

beoefenen maar veel meer een soort van Okinawa karate lijn uitstalen. Deze invloeden van 
buitenaf hebben het Wado karate geen goed gedaan. Ook zijn de vele Japanse broodleraren hier 
mede schuldig aan. Zij hebben het Wado karate in de kern heel goed geleerd, maar gaan 

dikwijls veelal voor het gemak, ze willen of kunnen die specifieke Wado technieken niet 
uitleggen zoals ze dat zouden moeten doen. 
 

Het kan niet genoeg gezegd worden maar het belang van het weten wat je traint en waarom je 
dat op die manier doet, kan niet genoeg benadrukt worden. 
Zo hoor je vaak tijdens lessen en stages uitspraken over technieken waar niet goed over 

nagedacht is, men beweert van alles waar niets van klopt. En sterker nog die beweringen kun je 
als je meer bewust bent van de juiste technieken eenvoudig ontzenuwen. 
 

Dit is B.v. ook het geval met kata, veelal wordt er onzin verteld over de bedoeling van de 
technieken en hun combinaties. Men legt de technieken uit als Bunkai, maar het Wado karate 
kent helemaal geen Bunkai. Het Wado karate gebruikt Kaisatsu dat uitleg van de situatie van het 

moment betekend. 
Ook zijn er in de kata’s combinaties van technieken die helemaal niet stroken met de regulie re 
uitleg die er standaard wordt gegeven.  

 
Voorbeeld: 

Zo kennen we allemaal in Pinan Yondan de combinatie van een zijwaarts blok, dan een zijwaarts 
schop en dan die elleboogslag. Wanneer je deze techniek met een partner gaat oefenen kom je 
al snel tot de conclusie dat dit helemaal niet gaat werken, simpel gezegd het klopt niet.  



Waarschijnlijk zal jij op dat moment ook tot de conclusie gaan komen en bedenken dat er 

misschien wel een geheel andere verklaring voor deze technieken moet zijn. En die is er dan 
ook, maar dat gaat toch weer samen met het weten en begrijpen van de Wado technieken en 

het niveau waar jij op dit moment mee oefent. 
 
Nawoord: 

Ondanks dit hele lange verhaal hoop ik dat je enigszins de strekking van het verhaal hebt 
begrepen. Je kunt dus niet zomaar een oordeel vellen over die karate ka die je daar bezig ziet 
met het oefenen van de techniek. Gewoon omdat je niet altijd in kunt schatten wat deze karate 

ka op dat moment aan het doen is. 
Je oordeelt altijd met de wetenschap en de kennis van het moment en het niveau waarop je zelf 
het Wado karate beoefend. 

 
Rob van Leeuwen 
 

 
 


