
 

De verborgen technieken in kata 

 

Als eerste, eigenlijk zijn er helemaal geen verborgen technieken in de kata’s. Maar wanneer je er niet op gewezen 

wordt is het net als met een berg glas waar wel eens een diamant tussen kan liggen, je ziet glas en daardoor denk je 

dan ook dat het alleen maar glas is  en je realiseert je niet dat het ook wat anders kan zijn.  

En dat is wat er aan de hand is met kata. 

 

Allereerst moeten we een definitie van kata neerzetten, en dat zou de volgende kunnen zijn.  

Namelijk, kata is een aaneen schakeling van technieken die al dan niet in combinatie dienen te worden uitgevoerd, 

waarbij de juiste uitvoer van de individuele techniek het leermoment behoord te zijn. 

 

Zo oefenen we binnen de verschillende kata’s de diverse principes en concepten die overal aanwezig zijn binnen de 

karate kata’s. 

Lastig hierbij is dat niet altijd duidelijk is wat de genoemde principes en concepten nou eigenlijk precies moet 

voorstellen.  

Het gevolg hiervan is dat men zijn eigen oplossingen gaat creëren om toch toe een goede uitleg van de diverse kata 

onderdelen te komen.  

Binnen de verschillende karatestijlen zijn er dan ook verschillende oplossingen te vinden waarbij sommige stijlen 

Bunkai (vaste uitleg) hanteren en andere stijlen slechts gebruik maken van Kaisetsu dat staat voor oplossing op het 

moment dat het nodig is. Bedenk hierbij dat geen enkele aanval exact hetzelfde zal zijn, diverse zaken spelen hierbij 

een rol zoals houding, kracht, snelheid enz. 

Het nadeel van de uitleg via Bunkai is dat deze vooral bestaan uit een Go no Sen oplossing en daardoor nogal staties 

kan zijn. 

Het Wado karate kiest altijd voor een Sen no Sen oplossing en stel dan ook dat een blokkering als een aanval moet 

worden uitgevoerd. Wado karate is Sente (altijd kiezen voor de aanval). 

Terug gaande naar de technieken van de kata’s zien we bijna in alle Dojo’s dat de uitleg van de technieken in het kata 

op de volgende simpele manier gaan, namelijk.  

A. valt aan met een stoot B. blokkeert en plaatst dan zijn tegen techniek, en men gaat voor het gemak er maar even 

vanuit dat een aanvaller zich heel passief zal opstellen nadat zijn aanval geblokkeerd word.  

Maar je denkt toch niet echt dat die aanvaller zich zomaar naar de slachtbank zal laten leiden en rustig op een tegen 

actie van jou gaat wachten.  

Met andere woorden wanneer je een blokkering uitvoert zal je dat zodanig moeten doen dat het de aanvaller het 

onmogelijk gemaakt wordt om een vervolg aanval in te kunnen zetten. 

En dat soort zaken zit nu allemaal in het kata “ verborgen “  en deze vormen samen met die eerder genoemde 

concepten en principes het doel waarom we kata beoefenen. 

 

Het Wado karate beschikt over 5 Pinan kata’s en 10 zogenaamde hogere kata’s. Otsuka sensei stelde dat voor het 

beheersen van zijn Wado karate de vijf Pinan kata’s plus Kushanku, Naifanshi, Seishan en Chinto voldoende moest 

zijn om zijn systeem te kunnen begrijpen. Waarbij hij zei dat er met die andere kata’s niets mis was maar dat deze 

slechts herhalingen van de zelfde technieken zullen zijn. 

Zoals ik reeds in het begin van dit document schreef wanneer je er niet op gewezen word zal je nooit echt ontdekken 

wat en welke technieken er in de diverse kata’s “ verborgen zitten “. 

Om jezelf misschien eens te trickeren zou je hier eens over na kunnen gaan denken. 

Denk jij nou echt dat de openingstechniek bij het kata Pinan Nidan voldoende is om een aanvaller te stoppen, of 

gebeuren hier soms andere zaken. 

Of dacht jij werkelijk dat de nukite steek die we in verschillende kata’s uitvoeren voldoende effectief zijn, of gebeuren 

hier soms ook andere zaken. 

Misschien moet we toch eens wat kritischer naar de kata’s gaan kijken en niet alle zogenaamde standaard uitleg maar 

voor zoete koek nemen. 
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