
Het begrip Kuzushi 

 

Kuzushi is een Japanse term die in de martial art gebruikt wordt voor onbalans. 

Dit komt van het woord Kuzusu dat betekent, hevelen, naar beneden trekken, maar ook slopen.  

Het verwijst niet alleen naar het in onbalans brengen van de tegenstander, maar ook om de tegenstander  

te controleren en om deze totaal uit te schakelen. 

 

In de martial art is de kuzushi een buitengewoon belangrijk onderdeel van het geheel, omdat het de 

kunst verstaat om een tegenstander zonder dat hij dit direct in de gaten heeft, in onbalans te brengen. 

M.a.w. Op het moment dat de kuzushi wordt toegepast is de tegenstander niet meer slecht bezig met zijn 

tegenstander, maar ook met zichzelf. En dat gegeven brengt hem ten opzichte van de ander in het 

nadeel. 

Binnen het Wado karate vindt je de Kuzushi echt overal terug en met name in de Kihon kumite. 

Ook binnen de kata’s van het Wado speelt de kuzushi een grote rol, maar de onbekendheid hiermee zorgt 

voor veel onduidelijkheid. 

De individuele technieken en de uitvoer daarvan binnen het Wado karate zijn een klassiek voorbeeld 

hiervan omdat deze karatestijl voor een groot deel gebaseerd is op het al oude Jujutsu waar de kuzushi 

een belangrijk onderdeel van is. 

Wanneer we nu gaan kijken waar en wanneer we deze kuzushi toepassen dan is het verbazend om te 

weten dat dit reeds gebeurt als je al een simpele blokkering als Uchi-uke uitvoert. 

Wel is het zo dat men allereerst vertrouwd moet raken met de vele concepten en principes van het Wado 

karate, dat voor sommige wel een flinke omschakeling zal zijn. 

Komen we wat verder in onze karate ontwikkeling dan belanden we op een gegeven moment bij het 

volgende, namelijk de Shuto-uke en de uitvoer waarbij we komen te staan in de stand Mahanmi-dachi 

waarbij de hiel los van de grond is. 

Hier speelt niet alleen de blokkering een rol, maar met name het staan op de bal van de voet dat een 

zuivere kuzushi techniek is, dit zorgt er namelijk voor dat de aanvallen door de combinatie van armblok en 

been techniek direct in onbalans staat waardoor het voor hem praktisch onmogelijk wordt om hier snel en 

accuraat op te reageren. Hij heeft immers even wat tijd nodig om weer in balans te komen, en dit geeft 

de verdediger de kans om hem uit te schakelen. 

Slot woord: Het begrip kuzushi is in het Wado karate voor velen een onbekend begrip, wat buitengewoon 

jammer is omdat het begrijpen en kunnen uitvoeren hiervan de karate man of vrouw een enorm voordeel 

geeft ten opzicht van de tegenstander.  

Een bijkomstigheid is dat door deze techniek(en) toe te passen de uitvoer van b.v. de stoten en slagen 

helemaal niet zo hard hoeven te zijn om toch het beoogde effect te bereiken, waarbij het dus ook niet 

uitmaak of iemand groot, klein, sterk of zwak is. 
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