
Hoe bereid zijn leraren om hun kennis te delen. 

De bereidheid om kennis te delen met elkaar is naar mijn idee niet echt heel groot, maar waar ligt dat 

nou aan. 

Natuurlijk zijn leraren van naturen eigenwijs en willen ze niets aannemen van andere leraren, daar 

zijn het ten slotte leraren voor. Toch is dit een lastig gegeven omdat het de voortgang van het Wado 

karate behoorlijk tegen houdt. 

Natuurlijk mag iedereen zijn eigen weg volgen, maar je moet wel kunnen zien of die weg niet 

doodlopend is, met andere woorden er moet wel progressie inzitten. Maar progressie zit niet in het 

behalen van dat hogere bandje.  

Dan graden hebben totaal geen waarde als de persoon die deze draagt niet eens de basis principes 

van het Wado karate begrijpt. 

Het doet een karatestijl als het Wado geen goed dat er zoveel verschillende groepjes zijn die ieder 

hun eigen lijn willen volgen. Ook belemmerd dit de voortgang en zorgt er voor dat we eigenlijk al 

jaren stilstaan. 

Natuurlijk zullen er altijd verschillende groeperingen blijven bestaan, maar laten we er dan wel voor 

zorgen dat we met zijn allen toch in ieder geval de grote lijnen het zelfde uitdragen. 

Er daar versta ik ook de spectaculaire veranderingen van de laatste jaren onder. 

Het zou toch mogelijk moeten zijn om met elkaar in dialoog te gaan en hier een gezamenlijke weg in 

te vinden die naar buiten kan worden uitgedragen. 

Zo kunnen de Wado Sport en de Wado Martial Art best samen door een deur wanneer men elkaar 

gewoon wat meer respect zou gunnen.  

Zo zou iedere leraar eens terug moeten kijken naar de voorbijgaande jaren, eens terug kijken naar 

hoe hij begonnen is, en waar hij nu staat. In negen van de 10 gevallen zal zo iemand bemerken dat 

hij nog steeds de technieken uitvoert op de manier waarop hij begonnen is. 

Dit moet toch een vreemde constatering zijn na vele jaren van training. Je kunt je afvragen of zo’n 

leraar daar nou tevreden mee kan zijn, hij moet bijna zeker weten dat er nog veel meer te leren valt. 

Natuurlijk is het met namen voor leraren bijzonder moeilijk om een leider te hebben, en dat is dan ook 

niet de strekking van mijn betoog. 

Maar het luisteren naar elkaars argumenten en in het bijzonder het beoefenen daarvan zou zeker 

meewerken aan een beter begrijp naar elkaar toe. 

Het is te begrijpen dat iedereen zo zijn voorkeur voor een bepaalde leraar (dus ook de leraren) dat is 

naar mijn idee een goede zaak waar men niets aan moet veranderen. 

Maar als je pretendeert het Wado karate uit te dragen moet je toch minstens de principes die Otsuka 

sensei ons meegegeven heeft respecteren en trachten uit te voeren. 

Het delen van kennis zou gewoon en normaal moeten zijn, maar is het helaas niet. Het kleine denken 

viert hoogtij en een soort van macho gedrag is regelmatig bij leraren te zien. Ook leraren worden 

ouder en kunnen niet altijd meer bewegen op de manier zoals ze dat vroeger deden, lichamelijke 

beperkingen kunnen een grote rol spelen. Maar dat wil niet zeggen dat deze leraren niets meer te 

vertellen hebben. Alleen het grote probleem is, dat zij dat niet doen, of niet kunnen. 

Het is dus denkbaar dat het Wado karate langzaam maar zeker gaat verdwijnen en dus langzaam en 

zeker groeit naar de eenheid worst die karate heet. 

Dit zou toch wel erg wrang zijn omdat het Wado karate wel een hele bijzondere plek in neemt in Budo 

land. Er zijn best wel veel leraren in binnen en buitenland die bezig zijn om het Wado karate naar een 

hoger plan te trekken. Maar dit kan alleen als we ons als Wado karate ka’s verenigen en onze kennis 

willen delen, maar ook en vooral te willen luisteren naar wat anderen te vertellen hebben. 
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