
Waarom oefenen we, wat we oefenen. 

Deze titel is misschien wat vreemd maar toch zegt het een heleboel over het geen we doen en 

oefenen. Zo zie je meestal tijdens stages en seminars dat de leerlingen klakkeloos aannemen dat wat 

er gezegd wordt ook daadwerkelijk klopt. 

Natuurlijk is het prettig dat leerlingen zo beschaafd zijn om niet overal een soort van discussie van de 

maken, maar naar mijn mening zouden leerlingen best wat mondiger mogen zijn en veel meer vragen 

mogen stellen.  

Zo zou een leraar het juist prettig moeten vinden dat leerlingen vragen stellen en belangstelling tonen 

in de zaken die hij uitlegt. Maar in de dagelijkse praktijk zien we vaak wat anders gebeuren, leraren 

worden geïrriteerd en vinden het vervelend als er kritische vragen worden gesteld. 

Dit maakt dat leerlingen wel beter uit kijken en daardoor geen vragen meer zullen stellen. 

Maar juist een goede dialoog zorgt ervoor dat zowel de leraar als de leerling de juiste scherpte kunnen 

bereiken. 

Zo zien we toch wel regelmatig dat juist leraren in het karate wereldje niet echt geweldig les geven. 

Hun fysieke uitvoer van de diverse technieken mag dan geweldig goed zijn, maar hun verbale uitleg is 

vaak middelmatig. Het hoe en waarom wordt vaak nogal gemakkelijk uitgelegd. Waarbij zij niets 

anders zeggen dan wat ze zelf van hun leraar hebben gehoord. 

Dit hoeft absoluut niet verkeerd te zijn, maar als je als leerling je twijfels hierover hebt moet het toch 

mogelijk zijn om deze te uiten. 

Natuurlijk zal je voordat je de nodige vragen stelt, ook eerst daadwerkelijk moeten oefenen en dus 

ervaren wat deze oefening met jou en je tegenstander doet. Maar vragen moeten altijd gesteld 

kunnen worden. 

Het ervaren dat een techniek echt werkt is natuurlijk van het grootste belang, alleen is dit in de 

praktijk soms wel moeilijk te realiseren. 

Wanneer we het bovenstaande nu naar het Wado karate trekken moeten we ons een aantal zaken 

realiseren, namelijk dat Otsuka sensei een belangrijk deel van zijn systeem ontleende uit de Shindo 

technieken die soms vele honderden jaren oud zijn.  

Veel van deze technieken zijn echt in de strijd getoetst en hebben hun gelijk bewezen. 

Het is dus zaak om zo dicht mogelijk bij de originele techniek te blijven. 

Zo is het ook zaak dat we er voor waken om de techniek die een leraar uitlegt direct te 

becommentariëren, in de zin van het kan toch ook zo. 

Dit zie je vaak in de praktijk gebeuren, door mensen die ook andere vechtsporten beoefenen, zij 

hebben dan dat kunstje geleerd met misschien een andere variatie en zijn dan helemaal in de ban van 

hun eigen gelijk.  

Daardoor gebeurd het dus regelmatig dat door deze invloeden van buitenaf de uitleg van een leraar 

teniet wordt gedaan. Men neemt niet eens de moeite om het eerst maar eens te proberen.  

Het Wado karate systeem zit best wel slim in elkaar, hoewel er ook wel een flink aantal 

tegenstellingen zijn die voor verwarring kunnen zorgen. 

Zo moet je eerst als beginner een bepaalde basis leren, die je in een later stadium eigenlijk weer moet 

gaan vergeten. Het moment waarop dit moet gebeuren is aan de leraar om te bepalen. 

Maar het is niet altijd gemakkelijk voor leraren om dit te doen, die zelfde invloeden van buitenaf 

zorgen er voor dat leerlingen dit niet altijd kunnen begrijpen. 

Nawoord:  

Het is mooi als leerlingen loyaal zijn aan hun leraar, maar andersom moet dit ook zo zijn. Leraren 

moeten hun taak wel serieus nemen en er voor zorgen dat zij ook in deze moderne tijd de waardes 

van de oude technieken uitdragen en zullen behouden voor de toekomst. 
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