
Misvattingen en aannames bij gevechtsporten zoals Karate.  

 
In de volksmond worden er vaak ongenuanceerde uitspraken gedaan over de vechtsporten en zeker 
over het Karate. Mensen spreken toch wel vaak in het negatieve over het karate. 

Wanneer je aan iemand vertelt dat je karate beoefend, krijg je bijna altijd hetzelfde te horen… O dus 
voor jou moet ik oppassen ”.  
De ervaren vechtsporter weet hier wel mee om te gaan, en heeft hierop zijn antwoord wel klaar.  

Maar het is en blijft moeilijk om aan mensen uit te leggen waar het karate nou werkelijk voor staat. 
 
Ook vechtsporters onderling hebben zo hun voorkeuren, waarbij een vaak gehoorde kreet is: wat wij 

doen is beter, wij zijn veel harder, onze stijl is beter dan die van jou.  
Dit zijn van die algemene kreten waar je eigenlijk niets mee kan, en wanneer je hierop reageert 
beland je altijd in een welles-nietes situatie. En om dan toch maar weer opnieuw uit te leggen dat 

sommige zaken echt wel anders in elkaar zitten valt niet altijd mee.  
 

Toch ga ik een poging doen om hier wat verduidelijking aan te geven.  
De bovenstaande welles nietes-situatie is van alle tijden en komt overal voor, men is het op vele 
fronten niet met elkaar eens.  

Wanneer we spreken over vechtsporten komen de volgende vragen al gauw aan de orde.  
Wat is er beter Judo of Karate, Boxen of Karate, full contact karate of Kickboksen enz.  
Dit zijn zinloze vragen, maar toch worden ze door iedereen gesteld.  

 
Voor de serieuze Martiale Artist zijn deze vragen een gruwel, zeker omdat het praktisch onmogelijk is 
om uit te leggen waar de verschillen zitten.  

Vooral aan personen die dit toch niet wil horen of begrijpen omdat hij/zij al reeds die vaste gedachte 
hebben. En hier komen we meteen aan het kernpunt van dit document.  
We spreken over Martial Art terwijl we het eigenlijk over Martial Sport hebben.  

 
Deze twee totaal verschillende disciplines worden in het dagelijks leven constant door elkaar heen 
gehaald. Met dien verstande dat dit voornamelijk gedaan wordt door mensen die niet de Martial Art 

kant beoefenen, maar denken dat zij Martial Art aan het oefenen zijn.  
Het is dus belangrijke om te weten wanneer we spreken over Martial Sport en wanneer over de 

Martial Art. Natuurlijk ligt dit in sommige gevallen erg dicht bij elkaar, maar strikt genomen zijn het 
twee verschillende werelden.  
 

Wanneer spreken we dan over Martial Sport, je zou kunnen zeggen dat elke vorm van niet-westerse 
vechtsporten waarin een competitie element zit, een Martial Sport is.  
De ware Martial Art kenmerkt zich vooral omdat het vele malen dieper gaat dan de sportkant, en 

omdat de het geen competitie kent.  
Natuurlijk hoor je nu de kritische al zeggen, je moet toch weten wie de sterkste is, maar dat is vanuit 
de Martial Art gezien totaal niet relevant. 

 
Martial Art is een kunst waarbij de exactheid van de techniek is verheven tot het hoogste doel.  
Dit klinkt mooi wanneer je dat zo zegt, maar de betekenis hiervan is vele malen dieper dan je 

waarschijnlijk zult vermoeden.  
Het beoefenen hiervan vergt veel geduld en discipline van de persoon die dat doet, waarbij het er 
uiteindelijk toe moet leiden dat deze persoon zogezegd boven de materie uit stijgt.  

Dit soort zaken kan alleen bereikt worden in een ideale situatie waarbij een leraar één op één aan zijn 
leerling lesgeeft.  
 

Zo moet een leraar kijken naar zijn leerling, hij moet persoonlijk oefenen met zijn leerling en op de 
millimeter uitleggen wat er moet gebeuren.  

Al deze zaken bij elkaar nemen behoorlijk veel tijd, geduld en toewijding in beslag.  
Zo zie je ook vaak dat die echte grote leraren helemaal niet zo veel leerlingen rond zich hebben.  
Ze geven les aan uitverkoren leerlingen omdat ze hun kennis voor de toekomst veilig willen stellen. 

 
  
 



Zo laat een simpel voorbeeld ons zien dat het ook bijna onmogelijk is om als leraar met heel veel 

leerlingen een super kwaliteit te bereiken. 
Wanneer we er vanuit gaan dat een leraar in zijn reguliere les 20 leerlingen heeft, en hij geeft ze één 
uur les per training.  

Dan kun je direct zien dat hij maar 3 min tijd en aandacht per leerling zou kunnen besteden, halen we 
van dat ene uur nog even de warming-up en het algemene praten van de leraar er af. Dan kan 
iedereen direct begrijpen dat dit zeker niet de goede manier is om les te geven.  

 
Natuurlijk is het bovenstaande een beetje gechargeerd maar je begrijpt vast wel wat ik bedoel.  
Op zo’n manier kun je nooit tot de ware Martial Art komen.  

Dit is dus ook een van de redenen waarom ik persoonlijk wat moeite heb met de verschillende stages 
en seminars waarbij één leraar les moet geven aan soms meer dat 50 personen die hij helemaal niet 
kent, en zeker niet de volle aandacht kan geven die nodig is. Hij moet immers ook de hele groep in de 

gaten houden. 
 

Wanneer we kijken naar de topsporters om ons heen, dan zien we dat de meeste gesteund worden 
door een persoonlijke coach. Deze één op één momenten met de hun leraar of coach zijn van 
wezenlijk belang om tot de goede en beter prestaties te komen.  

In de Martial sport is dit niet het geval, in tegendeel tot de Martial Art waar dit een noodzaak is. 
 
Terugkomend op de aanhef van mijn verhaal, kun je dus zeggen dat verschillende zaken stelselmatig 

door elkaar heen worden gehaald. 
 
Wanneer we praten over karate dan heeft iedereen al gauw zijn mening klaar.  

De superlatieven vliegen in het rond en iedereen wil gelijk hebben.  
Maar je kunt Martial Art en Martial Sport niet gelijkwaardig beoordelen, hoewel er veel raakvlakken 
zijn is het toch hetzelfde als appelen met peren vergelijken.  

Niet iedere vechtsport is een Martial sport en al helemaal geen Martial Art.  
 
Vaak geeft men zijn mening over een andere karate stijl die nergens op gebaseerd is. 

Die meningen zijn bijna altijd gebaseerd op wat andere zeggen en zijn zelden op waarheid getoetst.  
Zelfs al zou je dit wetenschappelijk willen onderzoeken, dan loop je tegen een hoeveelheid obstakels 

aan die niet maatschappelijk te overbruggen zijn.  
Zo zou je minstens 50 proef personen moeten hebben die bereid zouden zijn om tot de dood toe te 
strijden. 

En zelfs dan nog is het waarschijnlijk nog onmogelijk om te zeggen of dit aan de stijl ligt of aan de 
persoon die dit uitvoert. Afgezien van de sociale aspecten begrijpt iedereen wel dat dit een 
onmogelijkheid is om aan te beginnen.  

 
Nawoord: 
Een van de grote verschillen tussen Martial Art en Martial Sport is het volgende.  

De Martial sport kent spelregels en verschillende waardes.  
Terwijl in de Martial Art spelregels en waardes totaal geen rol spelen. Hier telt alleen nog maar winnen 
= overleven, verliezen = de dood.  

Wanneer je over het laatste gaat nadenken, dan zal je dit zeker nogal heftig vinden, maar bedenk dan 
ook dat op het strijdveld andere regels gelden dan in het dagelijkse leven.  
 

Rob van Leeuwen 


