
Wat is kata en waarom oefenen we dit. 

Wanneer we kijken naar iemand die een kata loopt tijdens een wedstrijd, dan beoordelen we eigenlijk   

alleen maar de buitenkant. Je zou het lopen van zo’n kata kunnen vergelijken met het doen van een 

kuur tijdens een wedstrijd schoonrijden bij het schaatsen. 

Natuurlijk is er niets mis mee en is het prima om een kata competitie te houden.  

Maar vanuit de Martiale Art gezien draagt het wedstrijd gebeuren niets bij in de ontwikkeling van de 

techniek. 

 

De reden hiervan is dat tijdens het lopen van kata wedstrijden de nadruk van de technieken bijna 

altijd op de verkeerde moment(en) te zien zijn en uitgevoerd worden. 

Zo zie je ook dat zo’n kata aanpassingen nodig heeft, om enigszins gelijk te zijn met de kata’s uit  

andere karatestijlen, waardoor er betere vergelijkingen gemaakt kan worden. 

Hierdoor verdwijnt de essentie van dat kata en houden we een lege huls over. 

Zoals ik reeds schreef is er niets mis mee met een kata competitie, maar we moeten ons er wel 

degelijk van bewust zijn dat het weinig of niets meer te maken heeft met het ware karate. 

Wanneer we nu gaan kijken waarom we eigenlijk kata beoefenen dan kun je in eerste instantie 

zeggen dat het oefenen van kata niets anders is dan het lopen van verschillende basistechnieken in 

een gecombineerde vorm. 

Natuurlijk is dit een wel hele simpele voorstelling van zaken, maar zeker wanneer je voor het eerst 

kennis maakt met het oefenen van kata zal dit voor vele herkenbaar zijn. 

Het is dus van belang dat je gaat leren begrijpen dat er in de diverse kata vormen veel meer te leren 

valt dan slechts het lopen van de basistechnieken. 

Zo zitten er in het kata vele extra (geheime) technieken verborgen die op het eerste oog niet te zien 

zijn. Wanneer je verder en dieper in het kata gaat komen zal je op sommige momenten werkelijk 

verbaasd zijn, en niet kunnen begrijpen dat je dat zelf niet eerder hebt gezien. 

 

Het leren om te onderkennen waar je eigenlijk naar kijkt valt niet altijd mee en wanneer dit niet 

duidelijk wordt uitgelegd, zul je het waarschijnlijk ook nooit gaan zien. (Je moet echt wel even op weg 

geholpen worden). 

Zo moet je jezelf maar eens afvragen naar welk niveau je zit te kijken als je bijvoorbeeld op het 

internet naar een instructie filmpje kijkt. Men beweegt en loopt dan een kata maar de eerder door mij 

genoemde (geheime) technieken laten ze echt niet zien. En ook al zou iemand dat toch doen dan zal 

jij dat waarschijnlijk niet zien, gewoon omdat je niet weet waar je naar kijken moet. 

Zo zijn er veel zaken die over het kata gezegd worden niet altijd geheel waar, door gebrek aan kennis 

wordt er een eigen invulling gemaakt hoe een en ander in zijn werkt gaat. 

Waarbij er meestal op de volgende manier uitleg wordt gegeven over de technieken. 

B. voert een verdediging uit omdat A. op een bepaalde manier aanvalt. Veelal wanneer je dan deze 

technieken scherper gaat uitvoeren lopen zowel de aanvaller als de verdediger tegen problemen aan, 

gewoon om dat zo’n uitleg van de techniek die gewoon niet klopt c.q. niet werkt. 

Het is dus zaak om je er bewust van te worden, waarom en waar zo’n techniek nou echt voor staat. 

In diverse kata’s zitten technieken als dumpen, ontwijken, duwen en trekken, en tevens een redelijke 

hoeveelheid Jujitsu technieken. Maar over het algemeen worden deze technieken niet aan jou 

geleerd. En dat is niet omdat een leraar dat niet zou willen, maar simpelweg het gebrek aan verdere 

kennis ontbreekt. We spreken en geven les over het karate met de kennis van nu!!. 

 

In verschillende andere documenten heb ik meerdere malen geschreven de we feitelijk binnen het 

Wado karate geen blokkeringen kennen. En dat iedere techniek als een aanval dient te worden 

uitgevoerd. 

Het is best lastig om dit zomaar te begrijpen maar het Wado karate is wat we noemen Sente.  

Wanneer je tegenover een tegenstander staat is het bijna als vanzelf dat je reageert op de aanval van 

deze tegenstander, je blokkeert en maakt dan een counter techniek in de hoop dat dit effect zal 

hebben. We noemen dat Go no sen. 



 

 

Daarentegen staat Sente voor het volgende, je staat tegenover diezelfde tegenstander maar voordat 

hij jou kan aanvallen ben jij reeds bezig met hem aan te vallen.  

Dat Sente komt dan ook telkens weer in het kata terug, wat dus impliceert dat niet slechts de losse 

technieken zo moeten worden uitgevoerd, maar ook tijdens het oefenen van het kata. 

 

Eerder in dit document schreef ik over het feit dat we geneigd zijn om onze eigen invulling te geven 

aan de technieken binnen het kata.  

Op zich is dat dan ook niet onlogisch en zeker niet verkeerd, als het werkt is het toch prima!. 

Maar fundamentele fouten moeten echt vermeden worden, zo kennen we in het Wado karate geen 

dubbele blokkeringen begrippen als Morote of Jiyu-uke worden geheel niet gebruikt. 

Toch zie en hoor je bijna altijd dat dit constant gebruikt wordt.  

 

Binnen de Martiale Art zal je nooit tegenkomen dat er twee handen tegelijk worden gebruikt om een 

aanval te blokkeren, het is altijd zo dat een hand/arm blokkeert terwijl de andere een aanval uitvoert. 

note: wanneer je b.v. een zogenaamd Morote-uke uitvoert met twee armen tegelijk, dan stopt jouw 

techniek voor een moment. Eigenlijk geef je daar je tegenstander direct weer de ruimte om jou 

opnieuw te kunnen aanvallen. 

Bekijkt het eens op de volgende manier, wanneer je tegenover elkaar staat, heb je beide een kans 

van 100%, wanneer je nu slechts een blokkering uitvoert is er een moment dat ander gewoon door 

kan gaan met zijn aanval. Met andere woorden de tegenstander heeft dankzij jouw blokkering weer 

opnieuw 100% kans om zijn aanval tot een goed einde te brengen. Hij gaat echt niet staan te 

wachten tot dat jij een tegenaanval gaat uitvoeren. 

Wanneer jij je kennis van het Wado karate wilt verrijken, zal er toch een moment moeten komen 

waarop je gaat inzien dat er meer in kata zit dan alleen maar het lopen daarvan. 

P.s. ik ben mij ervan bewust dat sommige zaken die ik hier benoem best wazig zijn en zelfs soms 

ongelovig over kunnen komen. Maar het is werkelijk onmogelijk om bepaalde zaken gewoon en alleen 

maar op te schrijven, je moet het echt zelf ondervinden en ervaren om een omslag in jou denken te 

bewerkstellen. We zeggen dan ook weleens “eerst twee stappen achterwaarts maken om daarna weer 

een stap voorwaarts te kunnen maken ”. 
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