
Waarom gaat het die zogenaamde groot meesters zo gemakkelijk af. 

Dat heeft toch in eerste instantie te maken met een goede basis opleiding, maar ook met een 

gedegen kennis van zaken. Zaken zoals het begrip van de anatomie maar ook van een stukje 

biomechanica. Het weten wat een lichaam wel en niet kan, gekoppeld aan een stukje psychologie 

maakt dat je zelfs zonder enige actie reeds een voorsprong op een eventuele tegenstander hebt. 

Natuurlijk zijn dat allemaal mooie woorden die geweldig klinken als je ze uitspreekt of opschrijft, maar 

het begrijpen en toepassen in de praktijk is een totale andere zaak. 

Zo is het oefenen van heel veel verschillende technieken niet perse bevorderlijk om een betere 

martiale artiest te worden. 

 

Het klinkt misschien verbazend om te horen maar het oefenen van de zogenaamde kleine technieken 

zorgt ervoor dat je de diverse zaken gaat begrijpen, waarbij je langzaam maar zeker gaat voelen dat 

ook de grote technieken je gemakkelijker afgaan. Op den duur moeten technieken zo gemakkelijk 

uitgevoerd kunnen worden, dat het lijkt dat deze als het ware op de automatische piloot uitgevoerd 

worden. Dit automatische uitvoeren van technieken kun je niet bereiken door slechts en alleen de 

grote lijnen te beoefenen. Je zult de diepte in moeten gaan. 

Wat is nou zo’n kleine techniek; onder een kleine techniek verstaan we bijvoorbeeld het draaien met 

een blokkering vanuit Junzuki-dachi. Wanneer je nu les krijgt van de Japanse leraar, dan merk je vast 

wel dat hij vele malen sneller draait dan dat jij dit kan.  

Waarom draait hij sneller, omdat hij een klein mini trucje toepast, waarbij hij gebruik maakt van het 

begip Sei-chu-sen (de middenlijn). 

Wat gebeurd er nou precies; wanneer je in Junzuki-dachi stand staat en het commando krijgt om te 

draaien, is het de kunst om allereerst de voorste voet inwaarts te draaien. Hierdoor ontstaat er een 

lichte spanning in het heupgewricht, deze zorgt er voor dat jou lichaam zich bijna als vanzelf om de 

zogenaamde lengte as kan draaien. Door deze mini beweging uit te voeren is het niet meer nodig om 

eerst het achterste been te verplaatsen om daarna pas de draai te maken. 

Zo kun je ook sneller voorwaarts stappen met een voorwaartse stoot (Junzuki), door ook hier weer 

gebruik te maken van een mini kleine techniek, namelijk de zogenaamde schietende knie. 

Omdat we feitelijk zeggen “ een voorwaartse stap “ maken we ook de fout om daadwerkelijk een stap 

te maken. Maar eigenlijk moeten we zeggen “ het lichaam voorwaarts bewegen “. 

Je moet dit zien als een kogel die weggeschoten wordt, deze gaat niet eerst langzaam om daarna 

steeds sneller te gaan, nee hij gaat van 0 naar 100 in een beweging. 

En dit moeten we ook met ons lichaam proberen te realiseren, het hele lichaam moet als één 

voorwaarts gebracht worden. Het trucje zit hem in een iets andere manier van denken, namelijk niet 

denken aan voorwaarts stappen, maar denken aan ik moet zo snel mogelijk mijn knie voorwaarts 

brengen. En dat geldt hetzelfde voor de stoot die je gaan maken, hier denk je niet ik moet stoten, 

maar ik moet zo snel mogelijk mijn elleboog voorwaarts brengen. 

 

Onze manier van denken beïnvloed onze geest en andersom ook natuurlijk. Zo zijn we gewend om 

veel dingen automatisch te doen, onze armen en benen voeren dat als vanzelf uit. Maar in feite doen 

ze niets anders dan opdrachten uit te voeren die de geest en het lichaam hen mogelijk maken. 

Met andere woorden je armen en benen zijn extensies van jou lichaam, ze hangen aan jou romp. 

Wel kan je op een betere manier gebruik maken van de mogelijkheden van jou lichaam, met namen 

door die kleine mini techniekjes toe te passen, zal je bemerken dat de technieken jou beter zullen 

bevallen, gewoon omdat het plotseling duidelijker is geworden hoe een en ander werkelijk werkt. 



Wanneer jij deze bovenstaande zakken ook zult gaan begrijpen, hoef je in principe niet onder te doen 

voor die “ grootmeesters “. Natuurlijk is het een lange weg die je eerst zult moeten gaan.  

Het begrijpen en bewust worden van de mogelijkheden van jou lichaam zijn hierbij onontbeerlijk, 

maar ook het begrijpen en het bewust worden van de vele technieken is een must om jezelf verder te 

ontwikkelen in het karate. 

Jou leraar speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol, hij zou instaat moeten zijn om jou deze 

zogenaamde mini technieken te kunnen leren.  

Waarbij ik moet opmerken dat degelijke technieken eigenlijk één op één, dus leraar en leerling 

aangeleerd dienen te worden. 

Nawoord: Wanneer je de het bovenstaande meer gaat beheersen, zal je ook ervaren dat je steeds 

minder inspanning nodig hebt om de technieken uit te voeren, en ook zal je zeker merken dat de 

technieken en hun uitwerking vele malen efficiënter zijn geworden. 
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