
De kumite’s in Wado-Ryu karate. 

 
Kumite is een methode van oefenen met een partner, in de meeste gevallen zijn dit 

voorgeschreven oefeningen, maar deze kunnen ook wel spontaan ontstaan.  
We hebben grof gezegd twee soorten Kumite namelijk Juji kumite (het vrije vechten) en de 
verplichte vorm die men in het Wado karate eigenlijk kata noemt. (Dit laatste is niet het kata 

lopen zoals we dat gewoon zijn, maar duidt op het samen werken met een partner).  
In dit document gebruik ik het woord kumite voor de laatste genoemde vorm. 
 

De belangrijkheid van kumite moet en mag men niet onderschatten, veel van de Wado principes 
zijn hierin aanwezig. Je kunt dan ook gerust zeggen dat de verschillende kumite vormen speciaal 
daarvoor moeten worden geoefend. 

Zo vind je het volgende altijd terug in de kumite’s. Het leren van de juiste afstand, een goede 
timing, het bewaken van de juiste balans. Maar ook het leren om de tegenstander te 
beïnvloeden en onder druk te zetten. 

 
Deze laatste twee, het onder druk zetten en het beïnvloeden van de tegenstander zijn eigenlijk 
bij de meeste Wado karate ka’s het minst bekend. En dat is erg jammer want dit zijn o.a. een 

paar van die Wado principes waar ik het eerder over had. 
 

Wanneer we als beginnende leerling voor het eerst kennis maken met deze kumite vormen, dan 
is dat meestal met de Sanbon kumite’s. De aanvaller maakt drie stappen voorwaarts met een 
stoot of schop aanval. De verdediger stapt in de meeste gevallen driemaal weg, blokkeert en 

plaatst dan een counter attack. 
In de dagelijkse oefen praktijk worden deze kumite vormen vaak veel te gemakkelijk beoordeeld 
als simpel en speciaal gemaakt voor de lage banden. 

 
Dit is een grote misvatting. Net zoals bij het zogenaamde kihon no kata dat alleen bestaat uit 
blokkeren en stoten, leren we ook hier een aantal onmisbare basis elementen die je in de rest 

van je karate carrière telkens weer nodig hebt.  
Zo leer je om op een goede manier naar je tegenstander te kijken, ook leer je om op een snelle 
en efficiënte manier achterwaarts (maar ook voorwaarts) te stappen. En je leert dat een 

blokkering mits deze op de juiste manier wordt uitgevoerd, ongelofelijk efficiënt kan zijn zonder 
dat je hiervoor enige kracht nodig hebt. 
 

Zo ontwierp Otsuka sensei een 10 tal kumite’s, die hij kihon kumite noemde, waarb ij het woord 
kihon reeds aangeeft dat in deze kumite’s de kihon dat basis betekend geleerd gaat worden.  

Deze vormen dienen strikt uitgevoerd te worden zoals Otsuka sensei dat uitdroeg.  
Helaas zien we maar al te vaak dat leraren hier hun eigen interpretatie aan geven.  
En dat doet geen goed aan deze kumite vormen, omdat ze langs de principes die Otsuka voor 

ogen had gaan. Plat gezegd ze missen de boot. 
 
Otsuka sensei ontwierp zijn Wado karate vanuit de gedachten van het zwaard, en eigenlijk moet 

je je er telkens weer bewust van zijn, en denken, hoe zou dit vanuit dat zwaard uitgevoerd 
moeten worden. 
Zo behoren de aanvallen tijdens het oefenen snel en scherp te zijn, waarbij men niet moet 

afwijken van het punt waar de slag of stoot bedoeld is.  
 
Binnen het Wado karate kennen we een aantal verschillende soorten kumite die variëren van 

schop of stoot aanvallen, mes aanvallen, grondtechnieken, en zwaardaanvallen.  
Al deze kumite vormen hebben hun eigen leermomenten en zorgen er voor dat de 
uitgangspunten en de basis principes van het Wado karate beter begrepen gaan worden.  

 
Natuurlijk zijn er in de loop der jaren door leraren diverse aanpassingen en toevoegingen 
gedaan, maar of deze ook voor een daadwerkelijke verbetering hebben gezorgd is maar de 

vraag. 
Zo zijn er stromingen binnen het Wado karate die een bepaalde type kumite wel beoefenen en 

andere stromingen die dit weer niet doen. Soms is hier wel wat voor te zeggen M.n. wanneer we 



het doel van een kumite specifiek gaan bekijken en dan speciaal vanuit de optiek van de 

martiale art, dat hoog in het vaandel van het Wado karate staat.  
 

Kijken we naar een individuele kumite dan moeten we ons afvragen wat deze kumite ons nu 
gaat leren, wat gebeurd er, en wat is het eind resultaat.  
Wanneer we bijvoorbeeld een willekeurige sanbon kumite oefenen dan zien we al snel dat het 

voor vele slechts gaan om het uitvoeren van de opdracht, A valt aan en B verdedigt zich.  
Laat het vooral duidelijk zijn dat dit niet het doel van de sanbon kumite is.  
 

Het doel van sanbon kumite is; het op de juiste wijze leren aan te vallen, het op de juiste wijze 
leren om weg te stappen, het leren kijken naar de lichaamstaal van de tegenstander, het leren 
om een goede afstand te bepalen, het leren van de juiste timing. En zo kan ik nog wel een 

aantal andere zaken benoemen die hier ook een rol spelen. 
Zo kan het niet vaak genoeg gezegd worden; het heeft geen enkele zin om heel veel 
verschillende kumite’s te beoefenen als je niet het basis principe begrijpt.  

 
De verschillende kumite’s binnen het Wado karate hebben allen een specifiek leermoment 
waarbij het een wat moeilijker is te doorgronden dan het ander 

Zaken als Inasu en nagasu komen hier regelmatig aanbod, maar ook het sente speelt een 
belangrijke rol binnen de verschillende kumite’s. 

 
Het onderschatten van de rol van kumite’s is behoorlijk groot, maar dit is meer een zaak van de 
bewustwording dan van het alleen maar oefenen van deze kumite’s. 

Zo zitten de belangrijkste zaken die we moeten leren misschien toch wel in die eerder genoemde 
sanbon kumite’s, gewoon omdat wanneer je deze niet goed beheerst het vrijwel onmogelijk is 
om de verdere kumite’s op een goede manier te oefenen. 

 
Zo zijn bijvoorbeeld de Tanto-dori kumite’s binnen het Wado karate slechts een eerste stap die 
genomen moet worden naar het werkelijke werken met messen. 

Zo creëerde Otsuka sensei de ons bekende 10 kihon kumite’s die hij belangrijk vond om binnen 
zijn systeem uit te dragen. 
Nu weten we dat er nog veel meer van dergelijke kumite’s bestaan, namelijk de 36 Kumite 

Gata’s. En je kunt je afvragen waarom Otsuka sensei deze dan ook niet in systeem heeft 
opgenomen?. Het antwoord hierop is eigenlijk eenvoudig namelijk veel van deze kumite’s zijn 
zogenaamde herhalingen van zetten, het zijn variaties op het zelfde thema.  

En snap je het ene kumite principe niet, dan heeft het geen enkele zin om dan toch een 
volgende kumite te gaan oefen. 

 
Nawoord: Het is dus van groot belang dat leraren hier hun verantwoordelijkheid in nemen en 
niet hun leerlingen maar klakkeloos de ene en de andere kumite leren omdat ze vinden dat er 

variatie in de les moet zijn. 
Die variatie kunnen ze gemakkelijk bereiken door dieper op de technieken in te gaan, waarbij de 
bewustwording van de diverse technieken centraal moet staan. 
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