
Het ware doel van kata. 

Het doel en bestaan van de kata’s die wij beoefenen is niet om daar wedstrijden mee te lopen.  

Dit is een alom uitgebreide misvatting dat een eigen leven is gaan leiden.  

Natuurlijk is het bestaan van kata wedstrijden niet meer weg te denken uit onze huidige karate 

training. Maar het gevaar hiervan is dat de uiterlijke vertoning belangrijker wordt dan de feitelijke 

zaken. Een kata mooi lopen zegt zeker niets over de karate kwaliteiten van die uitvoerende karate ka. 

De Japanse karate federatie JKF heeft er zelfs een officieel boek aan gewijd namelijk  

The Bible of Shitei Kata hierin staat duidelijk beschreven aan welke eisen de wedstrijd kata’s moeten 

voldoen. 

Maar voor de ware Martiale Art karate ka is dat lang niet voldoende, een mooi gelopen kata is net als 

een opgepoetste appel waarbij de buitenkant geweldig is maar de inhoud kan wel rot kan zijn. 

Het voortschrijdend inzicht heeft ons doen inzien dat de oefeningen die wij als kata kennen in feite 

voor andere doeleinden gebruikt dienen te worden dan welke wij heden ten dage doen. 

 

In dit document spreek ik alleen over Wado karate dat ten opzichte van de andere karate stijlen een 

andere benadering van het gebruik van kata heeft. 

note: Het Wado karate gebruikt Kaisetsu terwijl de andere stijlen Bunkai als uitleg gebruiken. 

Otsuka sensei heeft in zijn curriculum 15 kata’s aangeboden, waarvan hij er negen aangepast heeft 

aan zijn Wado systeem. Hij vond dat de ander kata’s niets extra’s bijdroegen aan zijn systeem en dat 

deze slechts herhalingen van de reeds eerste geoefende technieken waren. 

Terugkomend op het oefenen en het doel van de kata’s kun je het volgende zeggen, de kata’s worden 

geoefend om de specifieke begrippen, gebruiken en principes van het Wado karate te doorgronden. 

Dit klink nogal zwaar maar in werkelijke praktijk is dat ook echt zo. Wanneer je je gaat verdiepen in 

bovenstaande zal je onmiddellijk ervaren dat veel zaken die je ooit geleerd hebt slechts een eerste 

stap waren naar de echte kunst van het Wado karate. 

Het is jammer dat veel leerlingen maar ook leraren hier erg oppervlakkig over denken en op een 

enkeling na niet bereid zijn om wat verder te kijken dan wat er slechts in hun dojo gebeurd. 

Wanneer je bijvoorbeeld hierover met leraren spreekt krijg je steevast de volgende opmerking te 

horen “ Ik doe het al 30 jaar zo , ik doe het dus niet goed “. 

Deze reactie is bijzonder jammer omdat dit niet de waarheid is, en het sluit bijna direct de deur naar 

een verdere discussie. Men is gepikeerd en voelt zich aangevallen. 

Zoals reeds gezegd binnen het Wado karate gebruiken we het wordt Kaisetsu wat je zou kunnen 

vertalen als het uitleggen van een mogelijkheid. Het wordt Bunkai heeft een hele andere betekenis 

namelijk, de uitleg staat vast en geeft geen ruimte voor andere mogelijkheden. 

Gaan we terug naar het kata en nemen we als voorbeeld Pinan Nidan, wanneer we de eerste 

beweging bekijken dan wordt de standaard meestal als volgt uitgelegd. 

A. wordt aangevallen door B. met een Junzuki en deze blokkeert de aanval door iets te zakken en een 

vuistslag op de arm van de aanvaller te maken, waarna hij zelf een aanval maakt met Junzuki. 

Dit is zeker geen slecht uitleg maar in de echte praktijk zal het zeker niet werken, gewoon omdat 

iemand die op die manier aanvalt zeker verwacht dat hij op zijn arm geslagen zal worden en dat 

gewoon in calculeert. 

 

Maar de ware oefening die in deze aanval en verdediging schuilt verschilt nogal met wat hierboven 

gesteld wordt. Hier bij deze eerste oefening leren we gebruik te maken van het zogenaamde dumpen 

waarbij we gebruik maken van onze internal power. Wat je eigenlijk doet is het volgende. 

Wanneer de aanval komt laat je je lichaam iets zakken waarbij je de tegenstander iets naar beneden 

drukt, het gevolg hiervan is dat hij vast komt te staan en dat is het moment voor jou om de 

tegenaanval te plaatsen. 

note: het grappige bij deze techniek is dat je jou verdediging zelfs gemakkelijk met een openhand 
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kunt uitvoeren, waarbij je niets anders hoeft te doen dan het eerder genoemde dumpen en je hand 

plat op de arm van de aanvaller te leggen, hierna kun je kiezen of je aan die arm gaan trekken of dat 

je bijvoorbeeld iets wat naar buiten stapt en de tegenstander naar de grond brengt. 

Wanneer we kata beoefenen moeten we goed begrijpen dat in feite kata’s niets meer en niets minder 

zijn dan samengestelde technieken die al of niet in combinatie geoefend dienen te worden. 

Zo is het goed om de technieken in het kata los te koppelen en deze vele malen achterelkaar te 

oefenen, en dan pas weer in een later stadium deze in het gehele kata te lopen. 

Je zult zeker merken dat hierdoor jou uitvoering van dat bepaalde stukje kata beter zal gaan. 

Weer terug naar Pinan Nidan gaan we eens kijken naar een volgende beweging die we uitvoeren 

nadat we de eerste aanval hebben uitgevoerd en de draai naar de andere kant hebben gemaakt. 

We staan dan rechtsvoor en hebben Gedan-barai uitgevoerd. 

Nu is de meest gangbare uitleg van de volgende techniek dat de tegenstander een Gyakuzuki uitvoert 

en dat jij ontwijkt en een slag op zijn arm geeft. 

Ook dit is op zich geen slecht uitleg en zal zeker werken, alleen denk jij dat een tegenstander door die 

klap op zijn arm geïmponeerd zal zijn!! Ik denk het niet, hij heeft ook nog zijn andere vuist waar hij 

dan zeker een stoot mee zou kunnen maken. 

Maar wat je hier eigenlijk aan het oefenen ben is iets geheel anders, namelijk na die Gedan-barai wil 

die tegenstander jouw arm vastpakken, en wat jij nu doet is op een snelle manier zijn arm vastpakken 

dan een klein stapje naar rechts uitvoeren en hem snel naar de grond brengen. 

Verder moet je ook leren hoe je moet stappen, wenden en keren in het kata, het gaat dus niet alleen 

maar om de diverse combinaties maar ook om de tussen verbindingen. Hoe kun je gemakkelijk 

overgaan van de ene combinatie naar de andere combinatie. Zo moet je het bewegen in het kata niet 

onderschatten, de juiste stap techniek maakt dat je efficiënter met de diverse technieken kunt 

omgaan omdat bijvoorbeeld het juist neerzetten van de voeten reeds een voorbereiding kan zijn voor 

de volgende techniek uitvoer. 

Dit soort zaken zitten allemaal in het kata verborgen en na hierboven enkele voorbeelden te hebben 

gegeven, moet je je realiseren dat het logies is dat je een aantal van die zogenaamde verborgen 

technieken niet direct kunt zien. Jij gaat toch ook niet als je kaart aan het spelen bent je kaarten open 

en bloot aan de andere laten zien. 

Ook zal in eerste instantie de hiergenoemde voorbeelden bij jou zeker niet gaan lukken. Belangrijk 

hierbij is dat je een leraar heb die dit soort zaken aan jou kan uitleggen. 

Want zonder een goede uitleg en begrip zal je die zogenaamde verborgen technieken nooit gaan zien. 

Stof om over na te denken: 

Otsuka sensei was een zuivere Jiujitsu man (het eerder genoemde Shindo), hij paste zijn kata’s aan 

en stopte er op verschillende plekken zijn Jiujitsu technieken in.  

Maar weet jij nou waar en op welk moment deze plaats vinden. En zo ja zet er dan eens vijf op een 

rijtje voor jezelf. 
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