
De verschillende kumite’s 

We kennen binnen het Wado karate een flink aantal verschillende kumite’s met ieder hun eigen 

inbreng. 

De diverse stromingen binnen het Wado karate bepalen zelf wat en welke kumite’s er geoefend 

moeten worden. 

Zo wil de ene stroming niets te maken hebben met de sanbon kumite’s terwijl de andere stroming 

helemaal niets heeft met de Ohyo kumite’s enz. 

Wat wel opvallend is dat praktisch alle kumite’s slechts geoefend worden als Go no sen dus als  

aanval – blok – counter. Waarbij de andere principes Sen no sen en Sen sen no sen totaal niet aanbod 

komen. Dat is bijzonder jammer want juist het oefenen en begrijpen van die laatste genoemde 

principes geven de diverse kumite’s hun meerwaarde. 

Maar wat is nou het doel van het oefenen van kumite. Het meest voor de hand liggende antwoord dat 

hierop gegeven wordt is natuurlijk dat je jezelf leert te verdedigen tegen een aanval. 

Meestal wordt dan als antwoord op zo’n vraag het volgende gezegd, je leert timing, ontwijken en  

alert zijn enz. maar over concepten en principes wordt nooit gesproken. 

Zo heeft het geen enkele zin om heel veel verschillende kumite’s te oefenen als je geen begrip hebt 

van de eerder genoemde concepten en principes.  

Je wordt echt geen betere karateka door enkel en alleen maar hoeveelheden te oefenen. 

Maar wat zijn nou die concepten en principes waar telkens over wordt gesproken. 

 

Concepten: zijn o.a. het manipuleren van de tegenstander bijvoorbeeld door als het ware hem uit te 

nodigen om aan te vallen. Een ander concept is om op het moment dat er een conflict dreigt direct de 

leiding te nemen, jij bepaalt als het ware wat en hoe iets gaat gebeuren. 

 

Principes: zijn gelinkt aan de mogelijkheden van het lichaam, en deze zijn voor iedereen gelijk.  

Zo kan een mens gemakkelijk omgaan met ronde bewegingen, maar zodra deze zogezegd rechthoekig 

worden komen we gelijk in de problemen omdat ons lichaam hier niet op gebouwd is. 

Hieronder geeft ik een tweetal voorbeelden die illustreren wat concepten en principes feitelijk 

inhouden. 

 

Als eerste een “ eenvoudige “ Sanbon kumite cudan. (Soto-uke) 

Deze bestaat uit drie strakke voorwaartse Junzuki aanvallen en drie Soto-uke blokkeringen waarbij we 

op het einde de arm van de aanvaller vastpakken en daarna een schop en een stoot uitvoeren. 

Deze ogenschijnlijk simpele technieken worden onmiddellijk anders wanneer we direct gebruik gaan 

maken van die eerder genoemde concepten en principes. 

Het eerste concept dat we hier gebruiken is het kijken naar de tegenstander en bewegen als de 

tegenstander beweegt. 

Het tweede concept dat gebruikt wordt is het zogenaamde stappen zonder te stappen, we brengen 

een been achterwaarts maar laten ons lichaam op de zelfde plaats staan. We laten dus ons lichaam 

iets zakken en blokkeren de aanval door onze arm voorbij de Seichusen van de tegenstander te 

brengen, waarna we vervolgens de tegenstander uit zijn aanvalslijn brengen en uit balans trekken. 

Er wordt dus driemaal aangevallen waarbij we na de laatste blokkering de arm van de tegenstander 

vastpakken en er voor zorgen dat hij gedwongen wordt om zijn lichaam mee te draaien in de richting 

van de blokkering. 

We gebruiken hier een derde concept namelijk het zogenaamd vastzetten van de tegenstander wat de 

verdediger de tijd geeft om zijn schop en vervolgens de stoot uit te voeren. 



Wanneer we zo’n Sanbon kumite op die manier uitvoeren wordt deze gelijk een stukje interessanter 

maar ook realistischer in zijn uitvoer, waarbij het gelijktijdig de leerling een beter gevoel geeft waar 

hij mee bezig is.  

Als tweede geef ik hier een stukje voorbeeld uit de kihon kumite, deze kumite’s zijn het zogenaamde 

parade paardje van het Wado karate en zijn behoorlijk geavanceerd. 

Veel stukjes techniek welke in deze kumite’s beoefend worden zijn feitelijk pure zwaard technieken die 

samen met oude originele jiujitsu behoren tot de zuivere martiale art. 

Wanneer je enige ervaring gaat krijgen met het Japanse zwaard zal je bijvoorbeeld onmiddellijk 

verschillende zaken gaan herkennen. Zo is houding die we aannemen wanneer we uitstappen bij de 

kihon kumite’s gelijk aan die welke aangenomen wordt bij het oefenen met het zwaard. 

Wanneer we nu bij deze kihon kumite’s tegenover elkaar staan in gevechtstand gaan we direct 

beginnen met een martial concept namelijk het manipuleren van de tegenstander waar bij het ook 

hier weer de kunst is om de aanvaller te verleiden om de aanval in te zetten. ( eigenlijk wordt hij 

gedwongen om aan te vallen zonder dat hij dit door heeft ). 

Wat hier dus gebeurt is dat de verdediger zijn handen iets laat zakken waardoor de aanvaller denkt 

daar een open verdediging te zien en te kunnen scoren. 

Het resultaat hiervan is dat hoe snel de aanvaller ook is, hij nooit sneller kan zijn dan de verdediger 

die hier in feite de controle heeft overgenomen en bepaalt hoe de zaken zich verder gaan 

ontwikkelen. 

 

Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats: We moeten ons er bewust van zijn dat deze kihon 

kumite’s, hoewel dat wel zo lijkt, geen kleine mini gevechtjes zijn maar pure oefeningen van de juiste 

technieken, concepten en principes. 

Opmerking: enkele jaren geleden was het plotseling helemaal in om de toen nog voor de meeste 

Wado karate ka’s onbekende Kumite Gata’s te gaan oefenen. 

Natuurlijk is daar niets op tegen want het zijn prachtige kumite’s, maar ook hier geldt dat wanneer je 

geen ervaring hebt met die concepten en principes de meerwaarde beperkt zal blijven. 
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