
Weten waar je naar moet kijken 

Wanneer we kijken naar karate ka’s die aan het oefenen zijn, staan we wij vaak (te)snel klaar met ons 

oordeel. Er wordt bijna altijd naar de buitenkant en niet naar de binnenkant gekeken.  

Maar om echt te boordelen wat je ziet, moet je wel wat meer van de exacte techniek weten. 

De ervaring leert dat dit met een klein beetje hulp, steeds makkelijker wordt omdat te kunnen 

beoordelen. 

Het Wado karate onderscheid zich van de andere karate stijlen door niet defensief, maar offensief te 

zijn. Met andere woorden “ iedere techniek behoord te worden uitgevoerd als een aanval ”.  

Dit is dus een van de eerste zaken waar je naar kunt kijken. Zo moet je ook kunnen zien dat iemand 

na de uitvoering van de techniek geheel ontspannen is en bijvoorbeeld traploos over kan gaan naar 

de volgende techniek. 

Zo klinkt het misschien een beetje gek maar de standen binnen het Wado karate zijn niet echt 

belangrijk, veel belangrijker zijn de “ houdingen ”. 

Aan de hand van de houding kun je zien of iemand ook daadwerkelijk de techniek die hij uitvoert 

begrijpt. 

Er zijn dus drie houdingen namelijk Mami = Recht, Hanmi = Schuin en Mahanmi = Dwars 

Het belang van deze drie verschillende houdingen is bijzonder groot omdat de juiste houding het 

succesvol uitvoeren van de techniek waarborgt. 

De juiste houding en het efficiënt uitvoeren van de techniek luistert bijzonder nauw, zo kan een iets te 

ver uitgedraaide voet of een vergeten ingedraaide voet er voor zorgen dat de werkzaamheid van de 

techniek compleet te niet gedaan wordt. 

Het geheim zit hem toch in de juiste uitvoer van de techniek, waarbij het belang van de Sei- chu-sen 

(de middenlijn) niet onderschat mag worden. 

Zo is er een gezegde binnen de Martiale Arts dat luid “ wie de middenlijn beheerst, beheerst zijn 

tegenstander ”. 

Bovenstaande is geen groot spraak maar de zuivere waarheid.  

Wanneer jij dit gaat begrijpen en ook tijdens het oefenen kunt uitvoeren, zal je af en toe 

geconfronteerd worden met een geweldige openbaring. Waarbij jou reactie zeker zal zijn, dat je dit 

graag veel eerder had geweten. 

Ik herinner mij, dat wij wanneer we les kregen van Suzuki sensei. Wij altijd tegen elkaar zeiden dat hij 

zelf wel een vreemde manier van stoten had. Nu jaren later met de kennis van nu, maken wij die 

stoot op precies dezelfde manier, waarbij we met steeds minder kracht toch een effectievere stoot 

kunnen maken.  

Het is en blijft moeilijk om zomaar even hier op papier te zetten hoe een en ander in elkaar steekt.  

Er is eigenlijk maar een criteria namelijk het zelf oefenen en ervaren van de techniek, en een goede 

leraar die jou daarbij kan begeleiden. 

Toch zal ik proberen om jou een kleine leidraad mee te geven zodat heel misschien een en ander wat 

duidelijker voor jou zal worden.  

Kata:  

Wanneer je kijkt naar iemand die bijvoorbeeld een kata gaat uitvoeren, is reeds vaak de eerste 

beweging al een aanwijzing of de persoon die hem uitvoert dit ook echt begrepen heeft. 

Zo is bijvoorbeeld de eerste techniek bij Pinan Nidan een dropping-techniek en geen stappende 

techniek. 

De eerste beweging in Pinan Sandan dient volledig uitgevoerd te worden, met andere worden 

wanneer je deze techniek uitvoert horen je beide voeten (tenen) de zelfde richting uit te staan. 

Zonder een volledige uitvoer van deze actie is het onmogelijk om een correcte blokkering (aanval) te 

maken.  

 



Kumite:  

Kijken we naar de uitvoer van een willekeurige Kumite (aanval en verdediging) dan zien we bijna altijd 

dat de juiste afstand tegenover elkaar niet correct is. Aanvallen worden niet volledig gemaakt, 

waardoor de verdediger feitelijk helemaal niet hoeft te blokkeren. 

Ook zie dat zowel het voorwaarts uitstappen en het achterwaarts uitstappen zelden correct worden 

uitgevoerd. 

De verdediger stapt zover naar achter dat hij eigenlijk een soort vlucht gedrag vertoont, terwijl hij 

eigenlijk reeds bezig zou moeten zijn met de inzet van de aanval. 

Aanvallen worden niet met de nodige echte intentie gemaakt en de verdedigingen zijn bijna nooit 

efficiënt genoeg. Doordat er niet met de juiste intentie gewerkt wordt is het onmogelijk om de diverse 

effecten van de techniek te kunnen beoordelen.  

Zowel de aanvaller als de verdediger moeten beiden ondervinden wat impact van de techniek kan 

betekenen. 

 

Kracht:  

Kracht word altijd beantwoord met kracht, maar wanneer je leert om jou techniek als het ware 

ontspannen uit te voeren, zal je bemerken dat jou tegenstander hier slecht mee om kan gaan. 

Gewoon omdat hij dit niet verwacht, hij verwacht immers kracht en stelt zijn lichaam daarop in.  

Zo dienen de Wado blokkeringen over het algemeen slechts begeleidend te zijn en niet botsend. 

Het is niet altijd gemakkelijk om het bovenstaande direct te begrijpen, je zult het zelf moeten ervaren. 

Ook botsen sommige zaken duidelijk met wat jij ooit geleerd hebt, maar ook met wat in de 

maatschappij gebruikelijk is. We zijn nu eenmaal gewent om hard te reageren op een harde aanval. 

Ook willen we altijd maar verschillende zaken met elkaar vergelijken, zaken die eigenlijk helemaal niet 

met elkaar vergeleken kunnen worden.  

Nawoord: 

Judo is beter dan karate, kickboksers winnen altijd van karate ka’s, Aikido is veel beter enz. Wanneer 

je je aan dit soort vergelijkingen blijft vasthouden, zal je geen steek verder komen in jou ontwikkeling. 

Je moet dus leren om dat soort nutteloze zaken naast je neer te leggen en je te concentreren op de 

werkelijk belangrijke zaken. 

Rob van Leeuwen 


