
Hikite (het terug trekken van de vuist) 

In dit document beperk ik mij tot het stoten vanuit de stilstaande positie wat we Sonobazuki noemen. 

De reden hiervoor is dat beginnende leerlingen hier vaak direct mee te maken krijgen, en dat zij dit 

meestal in hun verdere karate carrière zo blijven uitvoeren. 

 

Hikite is het begrip dat we o.a. gebruiken bij het terug trekken van de contra vuist wanneer we een 

stoot uitvoeren. 

In eerste instantie wordt ons aangeleerd om dit zo krachtig mogelijk te doen, waarbij de uitleg 

hiervan is dat de kracht van de terugtrekkende arm overgaat ik de kracht van de stotende vuist. 

Wanneer we hier goed naar gaan kijken blijkt dat we feitelijk daardoor een minder efficiënte stoot 

uitvoeren. 

Voor ons gevoel is het misschien wel zo dat we een krachtige stoot uitvoeren, maar wanneer we gaan 

kijken wat er intern in het lichaam gebeurt zien we iets heel anders gebeuren. 

Wanneer we namelijk een krachtige stoot uitvoeren zou het zo moeten zijn dat je 100% van je kracht 

ook werkelijk in de stoot kunt leggen. 

Maar de werkelijkheid laat zien dat door het gelijktijdig en krachtig terug trekken van die contravuist 

de krachten ongeveer evenredig verdeeld worden over beide armen. Die kracht is er wel, maar helaas 

alleen in je eigen lichaam (omdat het goed voelt). 

Met andere woorden we komen door deze actie helemaal niet aan die genoemde 100% maar 

misschien slechts tot 60%, waarbij de rest zogezegd verspilde energie zal zijn. 

Natuurlijk is het terugtrekken van de contravuist een noodzaak, maar de daadwerkelijke kracht die 

hier gebruikt zou moeten worden behoort niet meer dan ongeveer 10 tot 15% te zijn.  

 

Hoe kunnen we nu toch tot een goede en efficiënte stoot komen die aan het gewenst resultaat 

voldoet. Hier krijgen we direct te maken met zoals we dat zeggen de diverse concepten en principes 

binnen het Wado karate.  

Zo is een van deze concepten de Seichusen, wat staat voor het begrijpen en beheersen van de 

middenlijn. Waarbij we rustig kunnen stellen dat het uitvoeren van vele technieken, zonder dat 

begrijpen en beheersen van de middellijn nooit efficiënt genoeg zal zijn. 

 

Om toch tot het gewenste resultaat te komen en om een goede stoot uit te kunnen voeren, moeten 

we ons iets gaan aanleren wat in eerste instantie lastig is om te doen. Namelijk ontspannen waarbij 

we niet spreken over het terugtrekken van de vuist, maar het terug plaatsen van de elleboog. 

Door ons nu niet specifiek te focussen op het terug trekken van de vuist, maar op het snel terug 

plaatsen van de elleboog is het mogelijk om meer kracht te genereren in de stotende arm en vuist. 

Een tweede aspect en misschien wel het belangrijkste aspect dat hier speelt is het draaien om de 

middellijn en het begrijpen dat onze armen en benen het gereedschap zijn waarmee je de uitvoer van 

een stoot of een trap realiseert. 

Wanneer we ons hier werkelijk bewust van worden gaan we steeds meer zien dat werkelijk iedere 

actie die we uitvoeren vanuit het midden(lijn) van ons lichaam gebeurt. 

Zoals reeds gezegd is dat terugtrekken van de vuist nodig, maar moeten we daar niet speciaal onze 

focus op richten. 

Een goede methode om hier aan te werken is op de volgende manier. 

Wanneer we in de schouderbreedte stand staan om te gaan stoten (uitgaande van de linkerarm die 

gestrekt voor is) brengen we deze arm schuin naar links. Wanneer we nu een stoot gaan uitvoeren zal 

je onmiddellijk ervaren dat je meer kracht in de stotende arm kunt genereren, en dat het terug 

trekken van de vuist een ander gevoel geeft. Waarbij je zal merken dat je niet de vuist aan het 

terugtrekken bent maar de elleboog tegen je lichaam aan het plaatsen bent. 
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