
Het begrip Kuzushi. 

Tegenwoordig hoor je tijdens de trainingen steeds meer de uitdrukking “Kuzushi”, maar wat houd 

deze uitdrukking nou precies in.  

Wanneer je de uitdrukking Kuzushi letterlijk gaat vertalen binnen het karate, dan kom je op het 

volgende uit: Kuzushi is het uit balans brengen, stuk maken, slopen, vernietigen, niet meer instaat zijn 

tot enige actie van de tegenstander. Met andere woorden het totaal uitschakelen van de tegenstander 

met alle gevolgen van dien. 

In de andere Budo sporten is het begrip Kuzushi wat algemener dan in het Wado karate waar we het 

pas de laatste 10 jaar zijn gaan gebruiken. We ervaren steeds meer dat die Kuzushi op veel meer 

momenten plaats vindt dan we ooit gedacht hadden 

Zo zijn er veel partner oefeningen (lees kata) en applicaties die hiervan gebruik maken, maar ook hele 

subtiele mini bewegingen, zoals het vastpakken of een klem zetten, leren ons onbewust deze 

techniek. 

Hier geldt steeds weer hetzelfde, het begrijpen van wat je nou eigenlijk doet en wat er met de 

tegenstander gebeurd. 

Langzaam zal je hierdoor steeds meer de onderlinge relaties tussen de verschillende technieken zien 

en zal je ook telkens merken dat die zogenaamde Kuzushi overal een belangrijke rol speelt. 

Het gevolg hiervan is dat die ogenschijnlijk simpele techniek plotseling een hele andere inhoud voor 

jou gaat krijgen. Het is alsof er een deur naar een nieuw kamer wordt geopend. Zo herinner ik mij dat 

wij tegen Suzuki sensei zeiden dat we die tweede Sanbon kumite Jodan waarbij je een hoge blok 

moest maken, dan een stoot moest plaatsen en daarna weer met de andere arm opnieuw die Jodan 

uke blok moesten maken, maar helemaal niets vonden. In een later stadium heeft Suzuki sensei deze 

techniek dan ook uit zijn examen programma gehaald, door hier een verandering in aan te brengen. 

Terug kijkend met de wetenschap van nu, is dit toch jammer omdat die techniek een basis voorbeeld 

van de Kuzushi techniek was. Grappig hierbij is dat wanneer we nu naar bijvoorbeeld de Sanbon 

kumite’s gaan kijken we dit echt met andere ogen doen. 

Als je weet waar je naar moet kijken zie je dat er op bijna ieder moment tijdens de uitvoer van die 

verschillende Sanbon kumite’s iets speciaals bedoelt was om te oefenen.  

Zo vindt je in deze “simpele aanvallen en verdedigingen” technieken terug waar je nooit aan gedacht 

zou hebben als je er niet op attent gemaakt wordt. Je kunt dus de volgende techniek(en) direct terug 

vinden in de Sanbon kumite’s, Kuzushi, gronden, kleven, het leren lezen van de lichaamstaal van de 

tegenstander, maar ook het onderdruk zetten van de tegenstander terwijl je toch achterwaarts weg 

stapt.  

Al deze technieken zitten reeds in deze “ simpele ” aanvallen en verdedigingen en worden aan 

leerlingen zonder dat zij het weten al meegegeven. Deze methode noemen we “ slow learning ” en dit 

blijkt in de praktijk van het trainen uitstekend te werken. 

Ook in andere kumite vormen zoals de Kihon kumite’s en bijvoorbeeld de Idori kumite’s komen die 

Kuzushi technieken regelmatig voor. Zij vormen een belangrijk deel van het Wado karate en maken 

het jou als karate`ka op sommige momenten bijzonder eenvoudig om de tegenstander te controleren 

en uit te schakelen. 

Nawoord:  

De wetenschap en bewust wording van deze en nog vele andere technieken in het Wado karate 

maken dat het Wado karate steeds interessanter wordt voor de beoefenaar. Vragen die tot nu toe 

onbeantwoord bleven, worden nu op een heldere manier uitgelegd doormiddel van diverse applicaties. 

Waarbij het ervaren van wat een techniek met jou lichaam kan doen buitengewoon enerverend is. 
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