
Uitleg van technieken binnen het Wado karate. 

Wanneer we met het Wado karate beginnen worden we geconfronteerd met allerlei verschillende 

zaken. Zaken zoals standen en houdingen, zowel van de benen als van onze armen. 

Dat is een eerste periode waar je doorheen moet gaan die best lastig is.  

Veel vragen komen in je op, waarbij er maar weinig echt worden beantwoord. 

Dat je op sommige vragen geen direct antwoord krijgt is niet geheel onlogisch, gewoon omdat je het 

karate en zijn technieken moet zien als een trap die bestegen moet worden en daar moet je dus echt 

de tijd voornemen. 

Natuurlijk willen we die trap zo snel mogelijk bestijgen, maar helaas is dat bij een martiale art als 

karate een onmogelijkheid. 

Je kunt nu eenmaal geen trede overslaan, iedere stap moet gezet worden juist omdat een martiale art 

geweldig complexe technieken in zich heeft.  

Wanneer we van 1 tot 5 tellen en daarbij 3 overslaan dan voelen we dat er iets niet klopt, we 

beginnen dan opnieuw om het op de juiste manier te doen. Het een kan niet zonder het andere, 

vooral bij de vele martiale art technieken zie je dat bijna alles aan elkaar gelinkt is. Sla je wat over 

dan loop je vanzelf tegen problemen op. 

Wat vooral van groot belang is dat je een aantal basisprincipes goed gaat begrijpen, maar wat het 

vooral lastig maakt is dat je tijdens die allereerste leer periode een aantal zaken leert die je na een 

bepaalde tijd weer moet afleren. En zoals we allemaal wel weten is het afleren soms moeilijker dan 

het aanleren. 

Natuurlijk reist dan gelijk de vraag maar waarom doen we dit dan op die onhandige manier, kan dat 

dan niet gelijk goed gedaan worden. 

Het antwoord hierop is echter nee!  

Want als we dat zouden doen gebeurd er precies wat ik hierboven heb omschreven, namelijk we 

zouden die traptrede overslaan. 

Het lastige van de martiale art technieken zit hem in de connecties die de uitvoer van de technieken 

met elkaar hebben. Het een is met het ander verbonden en kan niet zonder dat andere goed werken. 

Voorbeeld: Ga met een partner beide rechtsvoor in Junzuki-dachi staan pak nu met je rechterhand de 

pols van de ander beet en trek aan die arm. 

Als jou partner een klein beetje sterker is dan jij dan zal je gelijk merken dat het jou niet gaat lukken 

om hem naar jou toe te trekken. 

Maar wanneer we jou daar een klein beetje mee helpen door te vertellen hoe je je heup je romp en 

het gronden moet gebruiken, dan maakt het plotseling niet meer uit hoe sterk die partner ook is je 

trekt hem gewoon weg. 

Nu heb ik in dit voorbeeld drie zaken genoemd die je moet gaan begrijpen voordat je ook maar enig 

resultaat kun bereiken. 

En wanneer je deze genoemde zaken direct bij een eerste of tweede les zou gaan leren aan een 

beginner, dan kun je zelf wel nagaan wat zijn of haar reactie zou zijn, dat heeft toch niets met karate 

te maken. 

Dit zelfde geldt voor het voorwaarts bewegen met een stoot Junzuki, zoals je hier kunt lezen schrijf ik 

bewust voorwaarts bewegen en niet voorwaarts stappen. 

Het verschil zit hem in het bewegen van je been, wanneer je een stap maakt en je zet je voet neer 

dan is er een moment van zogenaamd vast staan doordat je met die voet aan het remmen bent. 

Het is technisch onmogelijk dat je snel voorwaarts gaat, remt met je voet en toch bijna ter gelijker tijd 

en goede stoot kunt maken. 

 

Binnen het Wado karate gebruiken we een uitdrukking die we “ schietende knie “ noemen. 

Wanneer we deze techniek toepassen tijdens die uitvoer van die eerder genoemde Junzuki, blijkt dat 

we niet hoeven te remmen, en daardoor wel een snelle en effectieve stoot kunnen maken. 



Natuurlijk zit het hem niet alleen in die techniek van de knie, het juiste gebruik van je lichaam is 

afhankelijk van verschillende zaken. 

Zo kennen we een horizontale en een verticale middenlijn de Seichusen en zonder begrip van deze 

lijnen zal jou uitvoer van het karate altijd achterblijven. 

 

Een van de allerbelangrijkste zaken binnen de martiale art en dus ook bij het Wado karate is het ten 

allertijden behouden van de structuur van je lichaam. 

We reiken nooit naar een tegenstander, dus niet met de armen maar ook niet met de benen. 

Zo is een Mawashigeri Jodan of een Sokuto Jodan not done binnen het Wado karate. 

Kijk maar eens goed wanneer iemand zo’n hoge trap uitvoert hoe de stand van zijn lichaam is, in de 

meeste gevallen moet zo iemand na de uitvoer zijn balans en lichaamsstructuur geheel herstellen. 

 

Grappig is ook om te zien wanneer iemand het zelfde doet maar dan tegen een Makiwara, je zal zien 

dat zijn lichaamshouding plotseling er toch wel wat anders uitziet. Door de gerezen weerstand van die 

Makiwara moet hij wel zijn lichaam in een rechte positie brengen anders schopt hij zichzelf onderuit. 

Voorbeeld: Neem eens een Boken (houten zwaard) in je handen en probeer nu eens op een draf te 

gaan lopen en ook nog eens te gelijker tijd met die Boken slag bewegingen te maken. 

Onmiddellijk zal je bemerken dat het niet meevalt om een goede echte slag te maken. 

De vroegere Samoerai konden dat wel! 

Zij ontwikkelde een techniek om zich snel voorwaarts te bewegen om toch goede en sterke slagen te 

kunnen maken. 

 

Zij gebruikte de techniek van die eerder genoemde schietende knie en zorgde er zo voor dat hun 

lichaam in de juiste structuur (verticale lijn)  bleef. 

Wanneer je de moeite zou nemen om eens naar zo’n oude Japans samoerai film te kijken, dan kun je 

dat als je weet waar je naar moet kijken echt wel zien. Het lijkt alsof ze niet lopen maar naar voren 

schuiven. 

 

Ook maken we binnen het Wado karate veel gebruik van de techniek genaamd Kuzushi, die we 

binnen dit document even voor de duidelijkheid vertalen als het uit balans brengen of balans 

verstoren van de tegenstander. 

Die Kuzushi techniek komt op veel momenten voor zowel in kata maar ook in de diverse kumite 

vormen die we binnen het Wado karate gebruiken. 

Deze heeft diverse vormen. Een van deze vormen is het blokkeren van de tegenstander, waarbij we 

ons zelf plaatsen in een dusdanige positie die het de tegenstander praktisch onmogelijk maakt om een 

aanval op opnieuw een aanval in te zetten. 

 

Rob van Leeuwen 

Nawoord: Wanneer we technieken oefenen is het vooral belangrijk om te weten wat je nou eigenlijk 

aan het oefenen bent. Het is eenvoudig, om te zeggen we oefenen de basis, maar daar kom je geen 

stap verder mee. 

Je moet je er volledig van bewust zijn dat je met die basis technieken niet zomaar even een 

tegenstander kunt aanvallen, simpel omdat het oefenen van die basis technieken daar niet voor 

bedoeld zijn, en zeker in de meeste gevallen ook niet het gewenste effect zullen hebben. 

De basis technieken leren je de diverse principes te begrijpen die we gebruiken binnen het Wado 

karate, principes zoals o.a. het gronden, dumpen, balans verstoring, het beheersen van de middenlijn, 

maar ook het beheersen van de juiste afstand tussen jou en je tegenstander dat we Mikiri noemen. 

 

 


