
Het ontbreken van een leermethode binnen het (Wado) karate. 

Een leermethode is ook iets dat vanuit de martiale arts niet echt gewenst is, maar in deze tijd waar 

het karate opgenomen en aanvaard is als een volwassen sport zou het ertoe bij kunnen dragen dat 

zowel de leerling als de leraar(en) hier hun voordeel mee zouden kunnen doen.  

Natuurlijk kennen we binnen het karate onze exameneisen maar deze hebben slechts zijdelinks te 

maken met het begrip leermethode.  

Exameneisen zijn een soort van tussenstand in de ontwikkeling en voortgang van de karate-ka. 

Maar een leermethode gaat vooral over het hoe en wat leren we de leerling om te komen tot die 

eerder genoemde tussenstand. 

Het gebruik maken van een leermethode heeft voor iedereen duidelijke voordelen. Zo zorgt het ervoor 

dat leerlingen overal ongeveer hetzelfde programma volgen en dat daardoor leraren een betere en 

zuivere beoordeling kunnen geven over hun en andermans leerlingen. Waarbij met name problemen, 

ongenoegen en willekeur bij landelijke examens gemakkelijker voorkomen kunnen worden. 

Het gebruik maken van leermethodes is bij andere sporten een heel gewone en aanvaarde zaak. 

Binnen de martiale arts is het zoals ik reeds schreef zeker niet gewenst en nog duidelijker gezegd 

 “ Not done ” . 

Maar toch zouden we met zijn allen hier eens over na moeten denken en niet ons hoofd hier voor weg 

moeten draaien. Wanneer we onze sport als een volwassen sport willen bedrijven is het belang van 

duidelijkheid en structuur groter dan dat we feitelijk beseffen. 

Zo wordt er door de buitenwereld tot op heden (het karate is al ruim 60 jaar in Nederland) nog steeds 

gekeken naar het karate als zijnde een beetje vreemd, en heeft het nog altijd niet het imago dat 

bijvoorbeeld het Judo heeft. 

Natuurlijk hoor ik nu onmiddellijk de leraren zeggen dat zij het toch goed doen, maar in de praktijk 

van het dagelijkse trainen is dat vaak niet zo. Leraren geven ad-hock les en werken met de waan van 

de dag. Welke leraar of karate-school heeft een maand, kwartaal of zelfs een jaarprogramma voor zijn 

leerlingen! 

Toch is dit wat er nodig is om het karate te waarborgen voor de lange termijn. 

Natuurlijk is er een behoorlijk knelpunt tussen het karate als een mariale art en het karate als 

reguliere sport. Maar dit knelpunt hoeft niet zo moeilijk te zijn om te overbruggen. 

Iedere leraar is natuurlijk vrij om buiten die zogenaamde leermethode zijn eigen invulling te geven 

aan hetgeen hij uitdraagt. 

Het hebben en aanwezig zijn van een leermethode draagt ook bij dat de kennis van de leraar zal 

toenemen en dat zijn lessen niet slechts beperkt blijven tot het heen en weer lopen van een aantal 

technieken. Zo moet het ook geen probleem zijn dat een kleine groepering of organisaties gebruik 

maakt van een door hun zelf gekozen (Japanse) leraar die hun ontwikkeling een stap verder kan 

brengen. Uiteindelijk kan zowel de leraar als de leerling altijd teruggrijpen naar die eerdergenoemde 

leermethode en deze als een veilige basis beschouwen. 

Natuurlijk staan we voor een lastige zaak, iedere individuele karatestijl zal dit binnen zijn eigen stijl 

voor elkaar moet krijgen, waarbij het respect voor elkaars denkbeelden van buitengewoon belang zal 

zijn. 

Zo moeten we er van af dat er een soort van superleraar moet zijn die het voor het zeggen heeft en 

deze de zogenaamde lijnen uitzet binnen de karatestijl. Die superleraar is reeds aanwezig binnen de 

eigen school waar hij vrij is om zijn eigen invulling te geven aan hetgeen hij zijn leerlingen tracht bij 

te brengen. 
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