
If you Go – Go 

Als je deze uitdrukking binnen het Wado karate begrijpt, dan heb je reeds een grote stap voorwaarts 

gemaakt.  

Het beoefenen van Wado karate is een serieuze bezigheid die je vooral niet te licht moet nemen. 

Het Wado karate stelt behoorlijk veel eisen aan zijn beoefenaars, waar bij de zuiverheid van uitvoer 

van de technieken van het grootste belang is. 

Zo leren we, wanneer we starten met het Wado karate een aantal basis vaardigheden op een vrij 

eenvoudige manier uit te voeren. Naarmate wij verder groeien in het Wado karate, gaan we ervaren 

dat die eenvoudige technieken plotseling toch een beetje anders moeten worden uitgevoerd.  

Heel subtiel worden technieken aangepast waarbij de efficiëntie in de uitvoer zeker gaat toenemen. 

 

Een bijkomende factor hierbij is dat deze verandering naar een betere en snellere uitvoer van de 

technieken niet zomaar van buiten af te zien zijn. Maar zeker is dat als je weet waar je naar moet 

kijken die Wado karate technieken er duidelijk anders uit zullen zien dan voorheen. 

Begrip en kennis van zaken maken dat het Wado karate buitengewoon efficiënt kan zijn zonder 

zichtbare inspanning en uiterlijke schijn.  

Om nu terug te komen op het begrip: If You Go – Go moeten we goed beseffen dat Otsuka sensei zijn 

Wado karate kempo (Jiu-jitsu) creëerden vanuit de gedachten van het zwaard, dat in Japan een 

belangrijke positie in neemt.  

Het is misschien een beetje oneerbiedig gezegd, maar het Wado karate is een mengelmoes van vele 

verschillende zaken. Waarbij de oude Japanse vechtkunsten een centrale rol innemen. Zo is het 

gebruik van wapens niet vreemd binnen het Wado karate. 

Wanneer we nu even het slaan met een zwaard in onze gedachten nemen dan begrijp je zelf wel dat 

het maken van een slag snel en scherp moet worden uitgevoerd. Je kunt eenvoudig niet slow motion 

slaan met een zwaard. 

En dat is nou wat er bedoeld wordt met het begrip If you Go – Go, je kunt die slag met het zwaard 

niet halverwege stoppen want als je dat doet zal de slag geen effect hebben. 

Wanneer je het bovenstaande in gedachten houdt tijdens de uitvoer van jouw karate technieken zal je 

snel merken dat je de technieken efficiënter en daardoor ontspanner zal kunnen uitvoeren.  

Een bijkomend effect hiervan is dat jij hierdoor niet meer gefocust bent op de verdediging, maar 

direct op de aanval en het uitschakelen van de tegenstander. 

Een voorbeeld dat misschien nog wat duidelijker laat zien wat we met dat If you Go – Go bedoelen is 

het volgende:  

Wanneer je klaar staat om een voorwaartse stoot te gaan maken (Junzuki) dan is het zaak dat je in 

een beweging van punt A naar punt B gaat. Wanneer je die Junzuki aanval zou gaan uitvoeren met in 

je achterhoofd de gedachten dat wanneer het mis gaat de tegenstander jou misschien zou kunnen 

aanvallen.  

Dan is het onmogelijk om deze techniek voor de volle honderd procent uit te voeren, gewoon om dat 

je van die honderd procent ook een aantal procenten nodig hebt om snel te kunnen anticiperen op de 

situatie in geval dat het mocht mislukken.  

Zo moeten iedere technieken als een individuele techniek beschouwt worden, ook al wordt deze als 

een combinatie met andere technieken uitgevoerd. Helaas zie je maar al te vaak dat hier weinig of 

geen aandacht voor is, en daar leidt de kwaliteit zeker onder. 

Dit kunnen we regelmatig zien wanneer er een combinatie van technieken geoefend wordt.  



De aandacht wordt grotendeels besteed aan hoe snel kan men die combinatie kan uitvoeren, maar 

niet aan het feit dat iedere techniek perfect uitgevoerd moet worden. 

Als voorbeeld geef ik hier de combinatie van, Tobikomizuki, Mae-geri, Gyakuzuki.  

Wat we nu voornamelijk zien is dat de tweede techniek (Mae-geri) reeds ingezet wordt terwijl de 

eerste techniek nog niet eens volledig is uitgevoerd. Men valt als het ware van de ene in de andere 

techniek. 

Maar wanneer we hier het principe van If You Go – Go gaan uitvoeren zien we onmiddellijk dat de 

meeste leerlingen door de mand vallen. De technieken worden kwantitatief en niet kwalitatief 

uitgevoerd. 

De voorgaande telt ook sterk voor het lopen van Kata waar dit zogenaamd vooruit denken nog veel 

beter te zien is. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan Pinan Shodan of Yondan waarbij er na de draai tweemaal een stap met 

Shuto-uke gemaakt dient te worden. In bijna alle gevallen wordt de eerste Shuto-uke niet volledig 

uitgevoerd, men focust zich veel meer op de tweede techniek. 

Het principe If You Go – Go is best lastig om in jou systeem te krijgen, dat heeft te maken met de 

manier waarop we gewoonlijk, gewend zijn om te oefenen. Je zou dat als te langzaam en te 

voorzichtig kunnen benoemen. Iedereen kent het wel je bent met een partner een kumite aan het 

oefenen en eigenlijk hoef je helemaal niet te blokkeren, gewoon omdat die stoten en slagen toch niet 

echt doorkomen. En zolang als er op die manier geoefend wordt is het resultaat reeds bij voorbaat 

voorspelbaar  

 

Rob van Leeuwen 


