
Tobikomizuki of Kizamizuki 
 
In het Wado karate spreken we altijd over Tobikomizuki, dus ook in dit stuk zullen we ons daar aan 
houden. 
Wat is Tobikomizuki nou eigenlijk, letterlijk vertaald is Tobikomizuki niets anders dan een uitvalstoot.  
Maar bij het oefenen van deze techniek zul je ervaren dat er nog een aantal andere zaken zijn die 
belangrijk zijn om te weten. 
Wanneer deze Tobikomizuki correct wordt uitgevoerd spreken we over een zogenaamde eindstoot, met 
andere woorden, goed en zuiver uitgevoerd, het gevecht is beëindigd. 
 
Hironori Otsuka geeft in zijn boek Wado Ryu Karate een duidelijke beschrijving van die Tobikomizuki. 
Er zijn twee mogelijke uitgangshoudingen om de Tobikomizuki uit te voeren namelijk: 
Vanuit de stand Sizentai-dachi, de klassieke stand. 
Vanuit de stand Gamae-dachi, de gevecht stand, en deze laatste houding symboliseert tevens de link naar 
het vasthouden van het zwaard. 
Tobikomizuki is dus vanuit deze gevechtshouding feitelijk het steken met het zwaard. 
 
Tobikomizuki vanuit de stand Sizentai-dachi. 
Deze stand moet je werkelijk zien als een natuurlijke stand die dus ook op ieder moment te gebruiken is. 
Wanneer je gewoon tegenover iemand staat en de situatie zou vervelend worden, dan kun je rustig en 
ontspannen in deze houding gaan staan, hij is namelijk voor anderen helemaal niet bedreigend omdat je 
er zo rustig en zogenaamd ontspannen bijstaat. 
Vanuit deze Sizentai-dachi stand beweeg je als het ware met het hele lichaam voorwaarts waarbij we 
gebruik maken van het begrip schietende knie. 
 

Het voorwaarts bewegen mag geen sprong zijn, je glijdt als het ware naar je tegenstander toe. Weliswaar 
is het natuurlijk de vuist die de tegenstander gaat raken, maar toch moet daar niet de intentie van de 
aanval zijn. 
De intentie van deze techniek ligt bij de knie die we gebruiken om onszelf als het ware voorwaarts te 
lanceren. De volgend uitspraak “If you go – Go”  staat voor het begrijpen dat zo’n techniek met het 
volledige lichaam uitgevoerd dient te worden.  
 

Wanneer we slomotion naar deze Tobikomizuki techniek gaan kijken zien we het volgende gebeuren, 
namelijk allereerst zakken we iets door de knieën heen. Daarna gaan we horizontaal voorwaarts, plaatsen 
de voet en buigen op het moment van contact nogmaals iets door de voorste knie heen om de juiste 
impact voor de stoot te verkrijgen. 
Hierna bewegen we ons rustig en geconcentreerd terug naar de begin stand en ontspannen het lichaam 
geheel. 
 

Wanneer we deze Tobikomi techniek vanuit de gevechtstand Gamae-dachi uitvoeren zoals we dit doen bij 
bijvoorbeeld de Kihon kumite. Dan is het zaak om allereerst de goede en correcte houding aan te nemen. 
De bedoeling hierbij is dat het geen verschil mag zijn of je nu voorwaarts of achterwaarts uitstapt in deze 
gevechtstand, het moet allebei als het ware bedreigend zijn voor de tegenstander. 
En dit is dus ook weer zo’n concept dat het Wado karate gebruikt om de tegenstander te manipuleren, 
door direct de tegenstander onder druk te zetten wordt het voor hem lastiger om zijn aanval uit te 
voeren. Wat we hier feitelijk doen is de regie overnemen, waarbij niet de aanvaller bepaalt wanneer hij 

aanvalt maar de verdediger. 
 
Wanneer we gaan kijken naar de daadwerkelijke uitvoer van deze techniek, dan zien we het volgende. 
Vanuit de Gamae-dachi zakken we ook hier iets door de knieën, en feitelijk doen we hier hetzelfde als bij 
eerder genoemde techniek vanuit de Sizentai-dachi stand. 
We concentreren ons niet op de stoot maar op het voorwaarts gaan door gebruik te maken van het 
concept schietende knie. En ook hier geldt natuurlijk weer de uitspraak “If you go – Go”. 



Wanneer we gaan kijken naar de verdediger bij b.v. de Kihon kumite die natuurlijk ook in de Gamae-dachi 
houding staat. 
Dan zien we hier iets gebeuren dat buitengewoon slim is, namelijk het volgende: Wanneer de verdediger 
achterwaarts stapt, doet hij dat feitelijk helemaal niet.  
Wat hij echt doet is zijn lichaam laten zakken en slechts zijn been achterwaart te plaatsen, waarbij hij zijn 
vuisten direct voorwaarts plaatst. 
Door dit op deze manier te doen past hij een klein trucje toe wat hem de gelegenheid geeft om de 
zogenaamde regie over te nemen. 
 
Door deze actie neemt hij direct het initiatief van de aanvaller over, en is het niet de aanvaller die bepaalt 
wanneer hij aanvalt, maar de verdediger. 
Met andere woorden de verdediger is plotseling de aanvaller geworden, waarbij de oorspronkelijke 
aanvaller in feite dit helemaal niet doorheeft. 
 
waarbij hij namelijk nog iets speciaals doet en dat is het volgende: Hij laat zijn vuisten iets zakken en 
geeft de tegenstander daardoor de indruk dat er ruimte is voor een aanval. Hij nodigt de tegenstander als 
het ware uit om aan te vallen. Wanneer we dit sec gaan bekijken zien we dat niet de aanvaller hier de 
leiding heeft maar dat de verdediger dit helemaal heeft overgenomen. 
Door deze actie is het voor een (verdediger) niet zo moeilijk meer om de aanval af te slaan, hij bepaalt 
immers wanneer een en ander gaat gebeuren. 
 
Om hier wat meer van te begrijpen moet je maar eens goed kijken naar de oude filmpjes van Hironori 
Otsuka waarop je deze acties duidelijk kunt zien. 
Ook moet je maar eens naar een filmpje kijken waarin twee zwaardvechters tegenover elkaar staan om 
het gevecht te beginnen. 

Je zal dan zien dat een van de twee zijn zwaard langzaam naar beneden gaat richten, het gevolg hiervan 
zal zijn dat de ander denkt dat hij meer ruimte krijgt om zijn aanval in te zetten en dat dan ook zal doen. 
En ook hier geldt dan niet de aanvaller het initiatief heeft maar de verdediger bepaalt hoe en wanneer de 
aanval ingezet zal worden. 
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