
Misvatting en onbegrip over de uitvoer van kata en kumite. 

Wanneer er uitleg wordt gegeven over kata en kumite kan dit nogal verwarrend zijn omdat dit in veel gevallen niet 

eenduidig gebeurt. De interpretatie van de leraar speelt hier dan ook een belangrijke rol. 

En wanneer we dan deze technieken samen met een partner gaan oefenen merken we al snel dat in de praktijk 

sommige technieken soms niet werken zoals we gedacht hadden. 

Zo zien we meestal dat de kata uitleg op de zogenaamde Bunkai manier wordt gegeven wat je simpel gezegd zou 

kunnen vertalen op de volgende manier. 

A. voert een aanval uit waarbij B. reageert met een blokkering en een tegen counter. 

Maar zoals reeds geschreven in de echte praktijk werkt dit meestal niet omdat de aanvaller echt niet op die tegen 

actie van de verdediger blijft wachten. 

Dat zelfde geldt voor de uitleg en het oefenen van de diverse kumite’s die we binnen het Wado karate beoefenen. 

Veel uitleg is te beknopt en gaat niet in op de werkelijk waarde van de techniek. 

We zouden ons zelf dan ook de vraag moeten stellen:  “ Wat wil zo’n kata of kumite ons nou daadwerkelijk leren ”. 

Zo gaat de meeste uitleg bij een willekeurige aanval er vanuit dat de verdediging succesvol zal zijn als je maar goed 

(hard) blokkeert.  

Maar zo eenvoudig is het echt niet, gewoon omdat iedere aanval uniek is en dus zijn eigen verdediging nodig heeft.  

Zo moet een verdediger op iedere aanval kunnen anticiperen en inschatten hoe hij zijn verdediging gaat uitvoeren en 

nogmaals gezegd het is te gemakkelijk om te zeggen A.valt aan en B. voert hier een standaard geleerde blokkering 

uit. 

Met name bij de zogenaamd Bunkai uitleg wordt er wel erg gemakkelijk over de ware aard van de technieken heen 

gestapt. Zaken als concepten en principes worden compleet genegeerd omdat de kennis daarvan ontbreekt. 

Het daadwerkelijk begrijpen van wat we noemen concepten en principes is geen gemakkelijke zaak, vooral omdat we 

binnen het karate nogal snel geneigd zijn om iedere techniek met veel kracht uit te voeren. 

Zo zijn er een aantal zaken die vallen onder de hierboven genoemde concepten en principes die zowel bij het kata als 

bij de kumite’s van groot belang zijn. 

Een daarvan is de lichaamsmechanica en het juiste gebruik daarvan, maar ook bijvoorbeeld het manipuleren en het 

beïnvloeden van de tegenstander zonder dat hij dit feitelijk in de gaten heeft.  

Zo leert de ervaring dat wanneer je gewend raakt aan het gebruik maken van de verschillende concepten jouw karate 

hierdoor zeker verandert en je zult steeds meer gaan merken dat het gebruik van kracht eerder negatief dan positief 

zal werken. 

  

Ik geef hier een voorbeeld betreffende het Kihon kumite nr.5 

Voor diegene die hier bekend mee zijn, op een bepaald moment moet er een worp uitgevoerd worden. 

In de praktijk zien we dat deze techniek, Kote-gaeshi genaamd meestal vrij grof wordt uitgevoerd.  

Er wordt dan aan de arm van de tegenstander gerukt en getrokken op een manier die meestal niet echt werkt en de 

partner is hier meestal niet echt blij mee.  

 

Maar wanneer we hier nu gebruik gaan maken van de eerder genoemde lichaamsmechanica wordt de uitvoer van 

zo’n worp onvoorstelbaar gemakkelijk en doet het er niet meer toe of die partner wel of niet tegen werkt, hij moet 

dan wel naar de grond. 

Opmerking: wat je veel ziet gebeuren, is dat wanneer men bezig is met het inzetten van de worp, dat de partner 

gewoon zijn andere arm kan gebruiken en daarmee rustig een stoot of ander actie kan uitvoeren. 

Het is dus zaak dat we wanneer we dergelijke technieken uitvoeren het de tegenstander zo lastig mogelijk maken, het 

moet voor een tegenstander onmogelijk zijn om enige tegenactie te kunnen maken. 

Dus zolang een tegenstander ondanks jouw geweldige blokkering toch nog door kan vechten en de kans bestaat dat 

hij jou toch schade kan toebrengen kun je gewoon constateren dat de door jou uitgevoerde techniek niet echt werkt. 

En dat is nou wat kata en kumite jou onder andere moet leren, technieken dienen zodanig te worden uitgevoerd dat 

een tegenstander praktisch kansloos is. 
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