
Efficient draaien en keren 

Het draaien en keren binnen het Wado karate  

Het draaien en keren binnen het Wado karate verdient een aparte aandacht, we streven er naar om 

dit op een zo efficiënt mogelijk manier te doen. Toch leren we aan beginnende karate ka niet de 

meest efficiënte manier van draaien, dit lijkt misschien wel wat vreemd maar in een latere fase van de 

ontwikkeling is dat goed te begrijpen.  

Allereerst heeft een beginner wel wat anders te doen dan zijn hoofd te buigen over het draaien 

binnen de techniek. Zo moet hij allereerst vertrouwd raken met de standen, zijn balans houden, 

stappen uitvoeren en tegelijkertijd ook nog eens een stoot of trap actie kunnen maken. Dit is 

natuurlijk behoorlijk veel voor een beginnend karate ka. Dus gebruiken we een eenvoudige methode 

om hen te leren draaien.  

Uitgaande van de stand Junzuki-dachi zetten we het achterste been opzij en draaien nu het gehele 

lichaam de andere kant op, waarbij er een blokkering word gemaakt. Dit is zeker geen slechte 

methode, maar er dient wel een moment te zijn waarop deze manier van draaien vervangen wordt 

door een betere en snellere manier. Je draait immers om met een blokkering omdat de tegenstander 

een aanval inzet, dus zal je dit op de snelst mogelijke manier moeten uitvoeren.  

Wanneer je het bovenstaande in een echte gevecht situatie zou moeten gebruiken, kun je er bijna 

zeker van zijn dat dit niet gaat werken. Met andere woorden je zult altijd te laat zijn en daardoor 

zeker in de problemen komen. Wanneer leerlingen wat verder gevorderd zijn gaan zij dan ook een 

snellere en efficiëntere methode leren om te draaien en te keren.  

Deze methode om te draaien en te keren is gebaseerd op het volgende, namelijk de Cei-chu-sen 

(middenlijn). Als voorbeeld geven we dan vaak het volgende; stel dat er een hele lange staaf dwars 

door je hoofd en lichaam precies in het midden zou zitten tot in de grond. Je zou nu je lichaam exact 

rond die zogenaamde middenlijn kunnen draaien naar iedere kant die je zou willen. En dit is nou 

precies de methode waar we gebruik van maken het ronddraaien om de lengte as.  
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