
Verborgen technieken in het Kata 

Vaak wordt er gezegd dat in de kata’s die wij beoefenen verborgen technieken zitten, en heel vaak 

wordt er dan ook gezegd dat je deze dan maar goed moet oefenen en dat je dan vanzelf wel gaat 

begrijpen wat er bedoeld wordt. 

Dit kunnen we gelijk afdoen als nonsens en gebrek aan kennis! 

Die verborgen technieken zijn er wel degelijk, en als je weet waar je naar moet kijken zijn die 

technieken helemaal niet verborgen. 

Het is dus een zaak van bewustwording, bewustwording van wat gebeurd er nou werkelijk en waarom 

doen we die techniek nou op die ene speciale manier. 

Het is niet zo moeilijk om een kata te leren lopen, na een bepaalde tijd waarin je zo’n kata heel wat 

keren hebt gelopen weet je het wel. Maar wat ben je er dan mee opgeschoten. 

Wanneer je kritisch op jezelf bent zal je als snel tot de conclusie komen dat je ondanks het vele lopen 

van dat kata, je echt geen betere karate ka bent geworden. 

Zo heeft het ook geen meerwaarde om heel veel verschillende kata’s te leren, we zeggen wel eens dat 

je een Aap ook een kunstje kunt leren, dus dat is niet zo moeilijk. 

Wat wel moeilijk is, is om de essentie van de diverse technieken te begrijpen, en dat begint reeds bij 

de basis technieken die een voorbereiding moeten zijn om de kata’s te kunnen lopen. 

Zo moet je je er van bewust worden dat de technieken die in de diverse kata’s voorkomen, simpel 

gezegd in eerste instantie niets anders zijn dan, het uitvoeren van de basis technieken al dan niet in 

combinatie van een of meerdere technieken. 

Verder zitten er in vrijwel ieder kata een aantal gecompliceerde technieken waarvan je op het eerste 

gezicht niet direct zult weten waar deze voor dienen. 

Het gevaar hierbij is, dat wanneer het niet duidelijk is wat en waarvoor deze techniek dient, men al 

snel opzoek gaat naar een soort van verklaring om toch tot een antwoord te komen. 

In de dagelijkse praktijk kun je gemakkelijk door deze vaak buitengewone simpele uitleg heen 

prikken. Vaak gebeurd het dat wanneer je zo’n soort uitleg van een leraar krijgt, je zelf een soort 

onderbuik gevoel hebt omdat je dan eigenlijk wel aanvoelt dat hier het een en ander niet klopt. 

En meestal laat je dit dan maar zo, omdat die leraar het zegt en het dus wel goed zal zijn. 

Het is en blijft dus zaak dat je goed door je leraar wordt geïnformeerd. Maar belangrijker is dat je zelf 

meer bewust wordt van de vele ogenschijnlijk kleine technieken die de werkelijke basis vormen van 

het Wado karate. 

Laat je dus niet afleiden door allerlei bij verhalen die jou alleen maar kunnen remmen in de 

ontwikkeling van jou karate! 

Het is niet zo moeilijk om hier allerlei “ verborgen techniek ” te benoemen, maar of jij ze zou kunnen 

waarderen op de juiste waarde, is nog maar een vraag. 

Zolang je de basis begrippen niet begrijpt en kunt uitvoeren, zal er veel voor jou verborgen blijven. 

Het resultaat hiervan is dat je daardoor steeds maar op het zogenaamde beginners niveau blijft 

trainen en geen stap verder gaat komen. 

Voorbeelden: heb jij begrip van… 

De Sei-chu-sen, de schietende knie, het efficiënt draaien en keren, droppen, connecten, kuzushi. 

Weet jij waarom we als enige karate stijl, als we een Shuto-uke techniek uitvoeren, met de hiel los 

van de grond staan. 

Weet je dat je helemaal niet efficiënt kunt blokkeren met die eerder genoemde Shuto-hand, en dat de 

juiste techniek veel meer zit rond je ellenboog en het juiste gebruik van je lichaam. 



Kijk eens naar de Pinan kata’s en beoordeel dan eens waar en op welke plek de jiujitsu technieken 

gebruikt worden. 

Weet jij welk kata als belangrijkste kata binnen het Wado karate beschouwd wordt, ik zal je een 

voorzet geven, het is niet het Kushanku kata. 

En zo kan ik jou nog tientallen vragen stellen waarop je vast en zeker geen goed antwoord zal kunnen 

geven. Gewoon omdat je nog niet geleerd hebt om de nodige stappen te kunnen zetten die er voor 

zorgen dat je niet meer op een beginners niveau aan het trainen bent. 

De ervaring leert dat je eerst even een stap achterwaarts zal moeten maken, maar daarna ga je gelijk 

twee stappen voorwaarts maken waarbij je zal ervaren dat het Wado karate plotseling vele malen 

interessanter voor jou is geworden. 
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