
Het is lastig om als leraar bij een andere leraar in de rij te gaan staan. 

 

Wanneer je hier met leraren over spreekt dan reageren ze vaak met het volgende, nee hoor voor mij 

niet, ik heb daar geen problemen mee. 

Maar als je gaat rondkijken op stage’s en seminars dan zie je toch dat veel leraren het aflaten weten 

en zelf niet aanwezig zijn. Het gevaar schuilt hier dat leerlingen zaken leren die hun leraar niet weet.  

In een van mijn eerdere documenten heb ik geschreven over Old school karate, waar ik mee bedoelde 

dat men ooit iets geleerd heeft en dit tot in de eeuwigheid op die manier blijft uitvoeren. 

Op zich is het wel te begrijpen dat wanneer een leraar 6e Dan is, hij niet gaat trainen bij iemand die 4e 

Dan is. Of toch niet!! 

De reactie van zo’n 6e Dan om zich niet open te stellen voor andere zaken is buitengewoon slecht, 

waarbij je eigenlijk wel kunt stellen dat zo’n leraar niet echt veel heeft begrepen van zijn sport die 

tenslotte een Martiale Art is. 

Binnen de Martiale Art gelden andere regels, trainen en leren zijn veel meer zaken die spelen als 

iemand hieraan toe is. 

Zo kunnen dezelfde Dan graden toch beiden op een ander niveau acteren, het kwartje valt bij de een 

sneller dan bij de ander. 

Met bovenstaande gegeven is niets mis, alleen moeten we leren om hier mee om te gaan en dat is 

voor veel mensen het probleem. 

Wat wel een probleem is, is het volgende; in de afgelopen 10 jaar zijn mede door het internet vele 

zaken meer bereikbaar en duidelijk geworden. Leraren die voorheen niet naar Europa kwamen deden 

dit nu wel.  

Hierdoor hebben een aantal leraren maar ook leerlingen stappen voorwaarts kunnen maken die in de 

decennia daarvoor niet mogelijk waren. 

Helaas zijn er ook veel leraren die hier jammer genoeg de boot gemist hebben en steeds maar blijven 

hangen in het oude, hierdoor maken zij reeds langere tijd geen progressie meer. 

Veel zaken binnen het Wado karate bleken toch iets anders te zijn dan dat we gewend waren, de 

linken binnen het Wado karate naar het Shindo het Jujitsu en het zwaard werden steeds duidelijker 

zichtbaar. 

Dit alles zorgt ervoor dat het Wado karate vele malen interessanter is geworden. De in der loop van 

jaren gerezen vragen kunnen beantwoord worden met duidelijke argumenten en verklaringen. 

Wat zich nu voordoet is het volgende; wanneer je leraren aanspreekt en vertelt over de techniek en 

de veranderingen die nodig zouden zijn, dan schieten ze meteen in de stress. 

Je krijg direct te horen, dus ik doe het niet goed!!. 

Zo’n reactie is echt reuze jammer omdat dit helemaal niet nodig is, want al die leraren doen het 

helemaal niet slecht, alleen het kan soms beter en efficiënter. 

Beter in de zin dat vaak kleine mini aanpassingen ervoor zorgen dat er een lampje gaat branden en 

het kwartje valt.  

In eerdere documenten heb ik meerdere keren geschreven over niveau en niveau verschillen en dat 

speelt in de Martiale Art een hele belangrijke rol. Banden en Dan graden hebben binnen de Martiale 

Art een ondergeschikte rol, en zijn alleen belangrijk als men naar buiten treedt.  

 

Zo bestaat er een uitdrukking die luid “ men spreekt met de kennis van nu “. 

Wat hiermee bedoeld wordt is het volgende. 

Wanneer jij vandaag een stuk zou schrijven over laten we zeggen een techniek als Gyakuzuki, en je 

legt nadat je klaar bent dit stuk in de kast en bekijkt het pas over een halfjaar of langer opnieuw. 

Dan is het bijna zeker dat je datzelfde stuk niet onveranderd zult laten, simpel omdat jouw kennis 

naar alle waarschijnlijkheid is toegenomen waardoor je andere inzichten hebt opgedaan.  



En die veranderde inzichten hebben direct betrekking op het eerdergenoemde niveauverschil tussen 

jou en jou mede Dan graad houders. 

Opnieuw terugkomende op de titel van dit document is het jammer dat het gros van de leraren deze 

mentaliteit heeft. Zij zijn er schuldig aan dat het Wado karate gedoemd is om langzaam uit te sterven. 

Gebrek aan kennis en onwil om naar andere te luisteren zullen ervoor zorgen dat het Wado karate als 

unieke karatestijl zal verdwijnen.  

Wat erover zal blijven is een mix van verschillende stijlen door elkaar heen waaruit alle werkelijke 

Martiale Art technieken verdwenen zullen zijn. 

Er zijn in Nederland genoeg goede karate scholen en leraren met veel kennis, maar helaas is veel van 

die kennis toch gebaseerd op dat eerdergenoemde Old school, dat bijna al tijd enkel en uitsluitend 

gericht is op het wedstrijd vechten en kata wedstrijden. 

Zolang dit niet gekeerd gaat worden moeten we echt met zijn allen vrezen voor het verdere bestaan 

van het Wado karate. Dat is jammer maar bijna onvermijdelijk. 

 

Toch zijn er wel mogelijkheden om de kennis die nodig is om het Wado karate in stand te houden op 

te doen, maar dan moet je daar wel voor open kunnen stellen. 

Een stap achteruit doen om daarna twee stappen voorwaarts te zetten is toch niet zo heel moeilijk. 

Maar blijf niet hangen in dat Old schoolgebeuren. Kijk eens rond wat er allemaal geboden wordt en ga 

daar eens van proeven, ik kan je verzekeren dat er een nieuw Wado karate wereld voor jou open zal 

gaan. 

Rob van Leeuwen 

 

 

 

  

 


