
Nagashizuki 

Wanneer we een techniek als Nagashizuki oefenen gaat dit meestal op de volgende wijze: Vanuit de 

stand Hidari Shizentai stappen we voorwaarts, plaatsen een stoot en draaien ons lichaam weg. 

Het achterste been wordt hierbij vaak nadrukkelijk opzij geplaatst. 

In eerste instantie is deze manier van oefenen niet verkeerd omdat het een leerling leert zijn lichaam 

te gebruiken. 

Het nadeel hiervan is dat men in een later stadium bovenstaande manier weer moet afleren, en zoals 

we allemaal wel weten is afleren moeilijker dan aanleren. 

 

De juiste manier om deze techniek uit te voeren gaat iets anders dan we gewend zijn namelijk: 

Wanneer we vanuit de stand Shizentai-dachi voorwaarts gaan, plaatsen we de voorste voet iets 

inwaarts, het gevolg hiervan is dat dit zorgt voor een minimale heuprotatie wat voldoende moet zijn 

om deze techniek uit te voeren. 

Wanneer we dit doen is onze stand ongeveer 45 graden ten opzichte van de tegenstander, wat ons 

onmiddellijk een gunstige positie verschaft om de tegenstander uit te schakelen.  

 

note: Het is een misverstand om het been ver weg te plaatsen om daardoor een heup rotatie te 

verkrijgen. Op verschillende foto’s zien we dit wel, maar je moet dit zien in het kader van de aanval 

die hier uitgevoerd wordt. Dit is namelijk een zwaard aanval die ontweken wordt en zou je hierbij 

toevallig dat been wel laten staan dan zijn de gevolgen niet te overzien. 

Met andere woorden het foto voorbeeld dat we altijd zien geeft een vertekend beeld. 

Wanneer we een techniek als Nagashizuki gaan bekijken moeten we ons realiseren dat we een paar 

zaken goed moeten begrijpen, één daarvan is het volgende namelijk  “het Wado karate is Sente”. 

Sente zou je kunnen omschrijven als het aanvallen voordat de tegenstander daadwerkelijk aanvalt. 

En dat is iets wat bij deze Nagashizuki techniek een buitengewone rol speelt. 

Kijken we nog verder naar deze techniek dan zien we iets gebeuren wat niet zozeer apart is maar wel 

zeer belangrijk. 

 

Wat we zien is dat tijdens de aanval het inwaarts plaatsen van de voet en het raken van de stoot 

tegelijkertijd wordt uitgevoerd, en dat dus het achterste been een fractie later op zijn bestemming 

wordt geplaatst. 

Het is dus zaak dat we leren te kijken naar de tegenstander en reageren op zijn lichaamstaal. 

Dit is zeker niet iets dat een pas beginnende karate ka gemakkelijk onder de knie zal krijgen. 

 

Het hier verder vermelden van nog enkele bijkomende zaken heeft weinig zin omdat het hier gaat om  

zaken als zanshin, en het beïnvloeden van de tegenstander. Deze dingen kun je echt alleen maar in 

de praktijk leren, je moet het ervaren om te kunnen begrijpen. 
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