
 

Wanneer is een karate leraar nou een goede leraar. 

In het karate wereldje zijn we niet zo gewend om kritiek te hebben op onze leraar, bijna altijd wordt er klakkeloos 

aangenomen dat de manier waarop hij les geeft goed is en dat wat hij zegt ook daadwerkelijk klopt. 

Dit is eigenlijk wel raar omdat we dat in het dagelijkse leven meestal niet direct zomaar accepteren. Meestal willen we 

dan precies weten hoe het zit en wordt deze persoon het vuur aan de schenen gelegd. 

Toch zie je regelmatig op bijvoorbeeld stages of seminars dat leraren helemaal niet zo goed les geven. Ze staan iets 

uit te leggen aan de andere kant van de zaal of doen dit met de rug naar hun leerlingen toe. Zo zie je ook vaak dat 

leraren onduidelijke antwoorden geven op de vragen van de aanwezig leerlingen, en daardoor worden leerlingen 

eigenlijk een beetje in het nauw worden gedreven. Het gevolg daarvan is dat men zich wel tweemaal bedenkt voordat 

er een vraag gesteld gaat worden.  

Natuurlijk is het van belang dat de leraar en leerling een goede verhouding hebben, waarbij de loyaliteit van de 

leerling naar de leraar toe zeer goed moet zijn. 

Maar het is niet verkeerd om ook af en toe eens kritisch naar jou leraar te kijken, waarbij je best daar een oordeel 

over mag hebben. 

In de dagelijkse praktijk gebeurd dat naar mijn idee veels te weinig, leerlingen zijn vaak geadoreerd van hun leraar, 

er is er maar een de beste en dat is hij. 

Maar in de afgelopen decennia hebben we genoeg voorbeelden gezien van onbetrouwbare leraren die eigenlijk alleen 

maar les gaven ter meerdere eer en glorie en het oppoetsen van hun eigen status. 

Dit is jammer en het schaad het karate wel degelijk, men wil een hoger band hebben omdat men denkt dat je 

daardoor meer aanzien krijgt. 

Zo wil het helemaal niets zeggen dat een leraar die met zijn leerlingen vele prijzen wint, een goed karate leraar is.  

Hij is misschien goed in het spelletje van kata of vechten, maar hoe zit het met het uitdragen van de echte karate 

technieken. 

Andersom is het natuurlijk ook zo dat het niets zegt dat wanneer een leraar misschien zelf niet hele geweldige 

spectaculaire technieken kan laten zien, het daarom een slechte of minder goede leraar zou zijn. Het vak van leraar 

houdt toch wel iets meer in dan dat. Zo dienen leraren zeker zelf hun ontwikkeling in de gaten te houden, en niet 

slechts en alleen maar te teren op de resultaten van het verleden. En dit mag best door leerlingen kritisch beoordeeld 

worden. 

Zo is het beroep van Karate leraar nog steeds geen beschermt beroep. Het gevolg hiervan is dat iedereen die een 

beetje bijdehand is zich uit kan geven voor karate leraar. 

Natuurlijk doen verschillende bonden hier behoorlijk goed werk, zij zorgen voor opleidingen met o.a. didaktiek en 

kennis van de anatomie. Maar het echt lesgeven in lesgeven zou naar mijn idee wel wat beter kunnen.  

Ook zouden collega leraren hier een flinke bijdrage kunnen leveren, zij kunnen immers hun kennis aan de collega’s 

uitdragen. Ook dit gebeurd naar mijn idee veel te weinig. Zo zie je dat veel leraren nog steeds lesgeven op een soort 

van beginners niveau. De stap die er gemaakt moet worden kunnen zij niet maken omdat veelal de bewustwording 

hiervan ontbreekt.  

Het is normaal de die ene leraar beter lesgeeft dan de andere leraar, want bij de ene leraar zit het lesgeven in het 

bloed, terwijl die andere leraar er best wel moeite voor moet doen.  

Maar het is opvallend dat leraren het overdragen van de techniek naar elkaar toe praktisch niet kunnen of niet willen 

doen. 

Nawoord: Het is natuurlijk van belang dat jij als leerling je gewoon prettig voelt met het geen waarmee je mee bezig 

bent. Maar wanneer jij bij je zelf ontdekt dat je misschien wel voor een langere tijd geen vooruitgang boekt, kun je 

natuurlijk eens kritisch naar jezelf kijken, maar misschien ook wel eens kritisch naar jou leraar. 
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