
Het trainen van Applicaties binnen het Wado karate. 

 
In het algemeen zijn we in het karate niet gewend om met hele gerichte applicaties te trainen. 

De manier waarop het trainen van de basis technieken tijdens de karate lessen wordt 
uitgevoerd, is door de leerlingen in rijen heen en weer te laten lopen.  
De leraar of zijn assistent beweegt zich dan tussendoor de leerlingen door, om hier en daar een 

correctie uit te voeren. Maar eigenlijk is dit niet echt een goede manier om de leerling te 
corrigeren. Gewoon om dat er meestal tussen deze acties door geen tijd wordt genomen om de 
leerling genoeg uitleg te geven. De rest van de leerlingen moeten immers daarop wachten. 

 
Op zich is er niets mis mee om die oefeningen op bovenstaande manier uit te voeren, maar vaak 
gaat het dan ook alleen maar om dat heen en weer lopen. Er wordt niet dieper op de uitvoer van 

de techniek in gegaan, omdat dat heen en weer lopen teveel als “ het moet nu eenmaal 
gebeuren ” wordt beschouwd. 
 

Het oefenen van een applicatie is het oefenen van een stukje techniek al dan niet samen met 
een partner. Nu hoor ik jou al zeggen, maar dat doen we toch al als we de kumite’s oefenen. 
Mijn antwoord daarop is ja en nee.  

Dat klikt misschien verwarrend maar wanneer je de kumite’s traint oefen je meestal meerdere 
zaken tegelijk, terwijl wanneer je met die zogenaamde applicatie bezig bent, is dat meestal maar 

een klein onderdeel van het geheel. 
 
Het oefenen van een techniek als applicatie is veel meer dan slechts het oefenen van de 

voorgeschreven technieken. 
Het doel hiervan is dat je precies gaat voelen wat de werking van zo’n stukje techniek moet zijn, 
en waarom je die techniek uitgelegd door jou leraar dan ook precies en alleen maar op die 

manier kan en mag uitvoeren. 
Veel technieken hebben hun waarde bewezen in de strijd, waarbij men daadwerkelijk 
ondervonden heeft of een techniek werkt of niet werkt. 

 
Het klikt misschien gek maar wanneer je de zogenaamde zuivere technieken oefent, dan is er 
geen ruimte voor technische variaties zoals “ zo kan het toch ook ”. Wanneer je dat doet is het 

onmogelijk om de ware techniek te ervaren, gewoon om dat je dan steeds weer afdwaalt van de 
ware opdracht, namelijk de techniek oefenen zoals de leraar dit voorgedaan heeft.  
 

Zo is het ook niet echt belangrijk dat je de vele verschillende technieken allemaal oefent. Veel 
belangrijker is dat je de verschillende principes gaat begrijpen, en pas dan zal je stappen 

voorwaarts kunnen maken. Alleen als je de individuele technieken leert te begrijpen maar ook 
zelf ondervonden hebt wat zo’n techniek voor impact heeft zal je zeker jou karate kunnen 
veranderen. 

 
Veel technieken zijn gebaseerd op het behoudt van jou eigen structuur, en zorgen ervoor dat 
juist de structuur van de tegenstander vernield zal worden. 

Hier een beetje duwen, daar een beetje trekken en het aannemen van de juiste houding zorgen 
ervoor dat een tegenstander eigenlijk geen kans heeft. 
Zo worden technieken bijna zonder extra kracht uitgevoerd, waarbij je steeds meer gaat 

ontdekken dat het vrijwel zinloos is om de tegenstander met veel kracht te willen verslaan. 
 
Zo ga je ook ontdekken dat de functie van jou partner er niet alleen is om jou slechts en enkel 

maar alleen aan te vallen. 
Je hebt die partner nodig om respons te krijgen, respons zoals werkt die techniek nou echt wel 
bij hem. Maar ook werk die blokkering nou echt of slaat je tegenstander er toch gewoon 

doorheen. 
 
Het trainen van applicaties is vooral; kijken, luisteren, voelen en het ontzettend veel herhalen 

van de te oefenen techniek. 
De taak van een leraar in deze is om dit in goede banen te lijden en op deze manier kan een 

leraar veel meer individuele aandacht per persoon besteden waardoor de kwaliteit van de 
leerling zeker zal verbeteren. 
 



Het trainen van een applicatie of techniek is niet altijd alleen maar voorbehouden voor jou en 

een partner. 
Je kunt vele technieken ook heel goed alleen trainen, maar dat vereist wel veel meer discipline 

van jou kant. 
Zo kun je heel goed stukjes uit de verschillende kata’s oefenen in plaats van telkens dat hele 
kata te oefenen. 

Als voorbeeld, geef ik hier de opening van het kata Pinan Godan, de techniek vereist dat je met 
je hele lichaam een kwart draai naar links maakt. Met andere worden niet alleen je lichaam 
draait naar links maar vooral moet je er voor zorgen dat ook je (beiden) voeten geheel 

meedraaien. 
 
Waarom dit is, dat is de taak van jou leraar om jou dat zo goed mogelijk uit te leggen. Je kun 

deze techniek dan prima oefen zonder gebruik te maken van een partner. Het gaat hier vooral 
om het bewustzijn van de werking van de techniek en niet zo zeer om het resultaat van de 
techniek. Met andere woorden zonder een gedegen uitvoer en blokkering van deze techniek, zal 

de daadwerkelijke uitwerking op een eventuele aanvaller praktisch nihil zijn.  
 
Nawoord:  

Zoals ik reeds aan het begin van dit document heb geschreven is het oefenen van applicaties 
binnen het Wado karate niet echt van alledag. Je zult daar aan moeten wennen. Maar ook 

leraren zullen hier aan moeten wennen, zij hebben hier in de meeste gevallen ook geen ervaring 
mee, omdat we het binnen het Wado karate nou eenmaal anders hebben geleerd.  
Toch kan ik met de kennis van nu zeggen dat het echt tijd is voor verandering, en dat jij jezelf 

te kort doet als je maar stug om deze weg verder gaat. 
 
Rob van Leeuwen 


