
Hikite het terug trekken van de vuist. 

Wanneer we beginnen met het oefenen van het karate is er vaak geen benul van wat er in de 

gewrichten gebeurd. En dan geldt meestal ook wat de spieren betreft. Het is dus zaak dat men daar 

tijdens de training op gewezen wordt. Hierdoor zijn de diverse bewegingen ook beter te begrijpen, 

waarbij het zeker is dat dit dan ook terug te vinden is in de uitvoer. 

 

Zo maken we tijdens de vele kihon technieken veelvuldig gebruik van de zogenaamde Hikite, wat 

staat voor het terug brengen van de vuist in de zijde. Door het genereren van terugtrekkende kracht 

zou het mogelijk moeten zijn dat een snelle techniek nog sneller kan worden uitgevoerd. 

Uitgaande van een standaard stoot kijken we naar alle facetten van de elleboog. 

 

De elleboog is een gewricht dat zich bevindt tussen het opperarmbeen (humerus) in de bovenarm en 

het spaakbeen (radius) en de ellepijp (ulna) in de onderarm. Tussen de botten onderling en tussen 

spieren en botten lopen gewrichtsbanden en pezen. Rond het ellebooggewricht zitten veel belangrijke 

zenuwen die naar de onderarm en de hand lopen.  

Er zijn drie botstukken die ervoor zorgen dat de elleboog kan bewegen: de bovenarm (humerus) en in 
de onderarm de ellepijp (ulna) en het spaakbeen (radius). Door deze botstukken worden ter hoogte 
van de elleboog drie gewrichten gevormd. Het gewricht tussen bovenarm en ellepijp. Het gewricht 
tussen bovenarm en spaakbeen en het gewricht tussen spaakbeen en ellepijp.  

De bovenarm bevat verschillende spieren: de biceps, waarmee de elleboog wordt gebogen, en de 
triceps, waarmee de elleboog wordt gestrekt. De knobbel aan de buitenkant van de elleboog is de 
epicondylus lateralis en die aan de binnenkant de epicondylus medialis. Hier bevinden zich de 
aanhechtingen van pezen en spieren. Op de punt van de elleboog ligt een slijmbeurs (een met vocht 
gevuld blaasje, de zogeheten bursa olecrani), net onder de huid, om de wrijving tussen het bot en de 
zachte weefsels op te vangen.  

Twee spieren in de onderarm (musculus pronator teres en musculus pronator quadratus) draaien de 
onderarm naar binnen toe. De tweekoppige spier (musculus biceps) en een spier in de onderarm 
(musculus supinator) draaien de onderarm naar buiten toe. 

Wanneer we nu vanuit B.v. een stilstaande positie stoten gaan maken (sonobazuki) strekken we een 

arm, terwijl we de andere arm gebogen terug in de zijde plaatsen. Wanneer we de vuist in de zij 

plaatsen dan gaat de elleboog naar achteren en supineert de onderarm, dat wil zeggen men draait 

met de duimzijde van de rechterarm zo ver als het gewricht het toelaat naar buiten.  

Hoe verder men de duim naar buiten draait hoe verder de elleboog naar binnen draait.  

Een bijkomend voordeel hiervan is dat men onbewust de rugspier mee gaat laten werken en dit zorgt 

er voor dat de stoot snelheid aanzienlijk vermeerderd. 

Wanneer de elleboog niet goed naar binnen is gedraaid zien we vaak dat, wanneer de stoot ingezet 

gaat worden, de elleboog naar buiten gebracht wordt en daarna pas de onderarm naar voren wordt 

gebracht. Het gevolg hiervan is dat zo’n stoot meer op een zwaai lijkt dan op een echt stoot. 

We kunnen dit op een gemakkelijke manier zelf controleren door naast een muur te gaan staan en om 

dan dezelfde stoot beweging te maken, het gevolg is dat we zeker met onze elleboog langs die muur 

zullen schaven en dat kan toch niet de bedoeling zijn. 

Teruggaande naar ons uitgangspunt de Hikite deze speelt vooral in het eerste stadium van het 

oefenen een belangrijke rol. Maar geleidelijk aan behoort deze iets wat te verminderen en in een nog 

later stadium bijna gereduceerd te worden tot ongeveer 20 procent ten opzicht van het eerste 

uitgangspunt. Met andere woorden op den duur gaan we deze Hikite steeds minder gebruiken, 

gewoon omdat we hem niet meer nodig hebben, althans nog maar een klein beetje. 

  



Hoe zit dit nou in elkaar.  

Wanneer we stoten, slagen of schoppen maken trekken we meestal de contravuist terug in de zijde 

om zoals reeds omschreven meer kracht te genereren in de uitvoerende techniek. 

Maar wat we hierbij vergeten is dat we ook kracht genereren in die terugtrekkende arm en gespannen 

vuist. 

En dat is nou net wat we niet moeten hebben. Wanneer je het bovenstaande stukje over de anatomie 

van de arm hebt gelezen, kun je misschien begrijpen dat een actie ook een reactie oproept. 

Ga maar eens op een been staan en probeer dan ook eens tegelijker tijd die zelfde voorwaartse 

stoten te maken. Onmiddellijk zal je merken dat je lang niet zo hard zult kunnen stoten, gewoon 

omdat je tegelijkertijd ook bezig bent om je balans op orde te houden. 

En hier zit nou net waar we binnen het Wado karate ontzettend veel belang aan hechten. 

Het leren om armen en benen zo nodig onafhankelijk van elkaar te laten werken, waarbij we 

natuurlijk afhankelijk zijn van de mogelijk en onmogelijkheden van ons lichaam. 

Een voorbeeld dat misschien wat verduidelijking geeft zijn de drie blokkeringen op de terugweg in 

Pinan Yondan.  

We bewegen telkens met een stap voorwaarts waarbij we een gelijktijdige beweging uitvoeren, 

namelijk een Otoshi-uke en een Harai-uke (geen dubbel blok) maar twee onafhankelijk technieken. 

Hier gebruiken we dus die Hikite helemaal niet, we maken hier veel meer gebruik van ons lichaam 

door op een slimme manier inwaarts te stappen en ons lichaam weg te draaien. 
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