
Uitvoer en het begrip (solo) Kata. 
 
Het begrip kata staat voor iets meer dan alleen het lopen van de diverse vormen. 

Kata betekend namelijk ook het uitvoeren van een stukje oefening samen met een partner. 
Binnen het Wado karate kennen we natuurlijk de solo vorm van het kata en hier wil ik het over 

hebben in dit document. 
 
De kata’s zoals wij die kennen worden binnen het Wado karate gebruikt als oefenvorm, niets meer en 

niets minder. Natuurlijk is dit wel heel kort door de bocht en lekker eenvoudig gezegd. 
Maar waar het binnen het Wado systeem vooral omgaat, is dat we gaan begrijpen welke principes en 
concepten er in de diverse technieken schuilen. 

Zo zijn de Wado kata’s zeker niet bedoeld om er wedstrijden mee te doen, uiterlijk vertoon is binnen 
de martiale art systemen totaal niet van belang. 
 

Vandaag de dag gebeurd dat natuurlijk wel en is het houden van kata wedstrijden heel gewoon 
geworden.  
Wanneer we spreken over wedstrijd kata spreken dan gebruiken we begrip Shitei kata. 

Dit is een door verschillende karate stijlen afgesproken kata vorm, waarbij het mogelijk is gemaakt dat 
de diverse karate stijlen elkaars kata’s kunnen beoordelen.  
Hierbij is dus het zogenaamde plaatje, het uiterlijk vertoon belangrijker geworden dan de feitelijke 

technieken. Hier is niets verkeerd aan zolang we ons daar maar bewust van zijn, en niet de verschillen 
gaan mixen. 
 

Gaan we nu terug naar het oefenen van Kata zoals dit binnen het Wado systeem bedoeld wordt dan 
moet ik allereerst opmerken dat we binnen het Wado systeem niet de term Bunkai gebruiken. 

Deze term Bunkai staat voor een vaste uitleg van de diverse kata onderdelen en acties, maar het 
Wado karate vind dit niet dynamisch genoeg. 
Binnen het Wado karate wordt voornamelijk gesproken over Kaisatsu, wat je zou kunnen vertalen als 

de uitleg en mogelijkheid van het moment. 
 
Iedere aanval van de tegenstander is uniek en dus moet je ook naar een unieke oplossing zoeken om 

hem te kunnen pareren, maar ook om de tegenstander uit te kunnen schakelen. 
Natuurlijk oefen je binnen dat kata niet telkens een andere techniek, van belang is dat je leert om te 
gaan met de verschillende concepten en dat je eigenlijk zonder dat je er zelf constant bewust van 

bent je op de automatische piloot aan het trainen bent. 
 
Zo hoor je eigenlijk iedere techniek binnen het kata los en apart van het daadwerkelijk lopen te 

oefenen, en tevens hoor je iedere techniek met een partner te oefen, zodat je zelf gaat ervaren wat 
de impact van zo’n techniek kan zijn.  
Het bewust worden hiervan kun je slechts en alleen ervaren als je zowel de verdediger bent, maar 

ook als je de aanvaller bent die dan meestal het lijdend voorwerp moet zijn.  
 

Wanneer je meer gaat leren van die eerder genoemde principes en concepten wordt het voor jou ook 
mogelijk om een betere beoordeling te geven van wat je ziet wanneer iemand een kata loopt. 
Kleine zaken zoals het plaatsen van de voet, het draaien van het lichaam en het staan in de juiste 

stand.  
Zorgen ervoor dat het jou steeds minder inspanning kost om een kata op de juiste wijze te lopen. 
 

Kata’s hebben een specifiek doel en moeten niet afgedaan worden als niet belangrijk voor het 
vechten, het gaat om de individuele techniek. 
Wanneer je meer gaat zien binnen het kata, ga je ook de verschillende connecties leren tussen de 

vele technieken die er zijn. Zo is een uitspraak van Otsuka sensei dat het Chinto kata er is om te leren 
vechten, en het Seishan kata voor de techniek.  
 

Het is te begrijpen dat een beginnende leerling het kata anders zal uitvoeren dan een meer 
gevorderde leerling. Maar ook zal een hoger gegradueerde zwarte band een andere en meer subtiele 
uitvoer van het kata moeten kunnen laten zien. En om dit te kunnen beoordelen moet men veel 

verstand hebben van de individuele technieken en hun uitvoer daarvan. 
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