
De schoppen van het Wado karate. 

Allereerst moeten we vast stellen dat trainen van de exacte schoptechniek van het Wado karate een 

beetje naar de achtergrond is geraakt. 

Mede door kennis gebrek en invloeden van buitenaf maken we binnen het Wado karate meer gebruik 

van de schoppen uit andere karatestijlen dan dat vanuit de originele visie van het Wado karate zou 

moeten gebeuren. 

Zijn de schoppen binnen het Wado karate dan anders dan bij de andere karatestijlen. Nee, natuurlijk 

niet, maar wel wordt er te weinig aandacht aan de exacte techniek besteed. 

Zo is het belangrijk om te weten wat de Wado visie is over het maken van schoppen. 

Een schop dient alleen gemaakt te worden vanuit een deugdelijke basis, waarbij het behoudt van de 

eigen lichaam structuur essentieel is. Zo mogen de diverse schoppen binnen het Wado karate nooit 

reikend uitgevoerd worden.  

Het is dus zaak om het belang van de juiste timing en afstand ten opzichte van de tegenstander goed 

in te kunnen schatten.  

 

Het klink misschien een beetje raar maar in veel gevallen moet je de schoppen van het Wado zien 

zoals bij het voetballen gebruikelijk is namelijk een dat zogenaamd “ één tweetje ” genoemd word. 

De schop doet het voorbereidende werk en de stoot erna maakt het af. Dit neemt niet weg dat 

wanneer een schop voor helemaal honderd procent correct uitgevoerd zou worden dit een dodelijk 

wapen kan zijn. 

Wel moeten we beseffen dat wanneer je met een stoot of een schop een doel raakt, er ook een soort 

van tegengewicht (terugslag) ontstaat, die er voor kan zorgen dat de uitvoerder van de schop zijn 

balans verliest en dat zal moeten herstellen. 

Om te begrijpen wat ik hier bedoel moet je maar eens tegen een zwaar voorwerp zoals een zandzak 

een schop geven, je zal direct ervaren dat wanneer jij niet stevig staat je als het ware naar achteren 

wordt gedrukt. Met als gevolg dat er balans verlies zal optreden. 

Natuurlijk kan een schop een machtig wapen zijn, maar tegelijkertijd kan het er ook voor zorgen dat 

de uitvoerder van de schop gemakkelijk in de problemen kan komen. 

Het is dus zaak dat diegene die een schop uitvoert te alle tijden ook een soort van ontsnapping ’s 

mogelijkheid heeft. 

In het Wado karate worden dit soort zaken gewaarborgd door gebruik te maken van de eerder 

genoemde exacte technieken. 

Wat houdt nu die zuivere of exacte techniek precies in: Om dit goed uit te leggen is het zaak dat je 

begrijpt dat hier diverse verschillende zaken een rol spelen, waarbij het noodzaak is dat al deze zaken 

ook beheerst worden door de persoon die de schop uitvoert. 

Allereerst is het van belang dat de structuur in orde is, met andere woorden de verticale middenlijn 

(de Sei-chu-sen) moet te allen tijde behouden blijven. Tevens is het van belang dat men tijdens de 

uitvoer van een schop niet bij voorbaat laat zien welke schop men gaat uitvoeren. 

Zo kennen we binnen het Wado karate de uitdrukking, “ telegraferen ” wat betekend dat reeds 

voordat je de schop daadwerkelijk maakt, je al verraad welke schop je gaat uitvoeren. 

Als voorbeeld geef ik hier de Mawashigeri, deze schop wordt door veel mensen op de volgende manier 

uitgevoerd: het schopbeen wordt zijwaarts opgetrokken waarna deze rondwaartse schop wordt 

uitgevoerd.  

Vanuit de visie van het Wado karate is dit Not done!, waarbij de ware Wado karate ka zeker korte 

metten zal maken met de tegenstander wanneer deze op bovenstaande manier een schop uitvoert.  

 



Binnen het Wado karate moeten de schoppen op een bepaalde manier uitgevoerd worden, waarbij 

houding en balans van groot belang zijn. 

Zo dient het schopbeen hoog opgetrokken te worden en mag het standbeen niet op slot staan. 

Meestal zien we dat wanneer de schop daadwerkelijk gemaakt wordt het standbeen geheel gestrekt 

wordt, en juist dat hoort dus niet!  

Ook is het van belang dat er veel aandacht wordt besteed aan het terug trekken van het been na de 

schop, deze dient exact terug te gaan naar de uitgangspositie, met opgetrokken been dus. 

Zoals reeds eerder genoemd is het van belang dat jij als uitvoerder van een schop er voor zorgt dat er 

tijdens de gehele uitvoer van een schop altijd een ontsnapping ‘s mogelijkheid aanwezig is. 

Dit klinkt zwaar maar je zult maar een schop maken en dan missen!, je denkt toch niet dat een 

tegenstander die jij net gemist hebt even wacht op jou tot dat je weer helemaal goed staat. 

Het is dus zaak dat je gedurende het hele traject van de schop die je gaan maken, er voor zorgt dat 

je altijd en op ieder moment kunt ontsnappen aan een aanval van de tegenstander. 

 

Eerder schreef ik over het zogenaamde “ telegraferen “ en het niet verraden van, welke trap je gaat 

uitvoeren. 

Wanneer je tegenover een tegenstander in gevechtstand staat en je trekt je knie (been) hoog op, dus 

gewoon recht voorwaarts, dan is het voor een tegenstander lastig om direct te kunnen bepalen welke 

trap jij gaat maken. Je hebt dus op dat moment een licht voordeel op de tegenstander. Maar wanneer 

jij alvast dwars gaat staan is het bijna logisch dat je wel een zijwaartse trap zult gaan maken. Je 

tegenstander kan hier gemakkelijk op reageren, gewoon omdat je reeds bij voorbaat verraad wat je 

wil gaan doen. 

De uitgang ’s positie van de schoppen binnen het Wado karate zijn voor alle trappen hetzelfde, en 

met een beetje oefenen en begrip van wat de bedoeling is, moet het voor iedereen mogelijk zijn om 

een aanvaartbare schop te kunnen maken.  

Waarbij je altijd in het achterhoofd moet houden dat je moet schoppen naar jou eigen persoonlijke 

mogelijkheden. Als je niet hoog kan schoppen doe dit dan niet. Het is niet nodig en zal en vele 

gevallen altijd leiden tot het verlies van structuur en onbalans. 

 

Rob van Leeuwen 


