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Opwarmen 

Door Dr Jean-Maurice HUARD Voorzitter van de vzw Wado-Ryu Kamigaito Belgium VZW 
(3de Dan) 

In alle Karateclubs staat een bezoeker altijd versteld van de duur van de warming-up. Heel 
vaak begint de Karate-les met een solide gymnastiek die hem met bewondering vult: het is 
zeer compleet, consistent; het geeft spier, flexibiliteit, goede fysieke conditie, het zorgt 
ervoor dat alle gewrichten werken; en het doet vaak pijn, wat de oude masochistische 
jansenist vleit die in ons westerse geweten slaapt. 
 

Er is veel om tegen te zijn op deze manier van dingen doen. Opwarmen is een 
waarschuwing voor het hele lichaam; het heeft ook tot doel het risico op een ongeval te 
verminderen en zich voor te bereiden op een bepaalde oefening. 

Daarom kunnen de volgende ideeën naar voren worden gebracht: 

(1) De warming-up mag niet te lang zijn. Dit is niet erg gerechtvaardigd, in clubs waar 
affiliates een forse vergoeding betalen, dat de helft van de training plaatsvindt in 
oefeningen die thuis kunnen worden geleerd of uitgevoerd. 

Met uitzondering van het specifieke doel is het ook niet normaal dat de karateka's 
uitgeput zijn aan het einde van de warming-up: het doel is om ze voor te bereiden op 
Karate, niet om ze daar te brengen in een staat van bijna totale uitputting 
De specifieke karate oefeningen zijn goed genoeg om dat te doen. De enige keer dat 
de warming-up mij langer lijkt te duren dan normaal is de geboorteperiode van een 
groep karateka's of een periode waarin beoefenaars serieus terug in de trein moeten 
stappen (na de vakantie of een periode van langdurige inactiviteit). 

 

(2) De warming-up moet georiënteerd zijn: drie organen of groepen organen moeten 
worden voorbereid op stress: het hart, de longen en het bewegingsapparaat, d.w.z. 
botten, spieren en gewrichten. 
Hart en longen worden voorbereid op stress door kleine repetitieve oefeningen die in 
een langzaam tempo worden uitgevoerd en vervolgens sneller en sneller zoals 
hardlopen, springen, touwspringen, maar ook Keris of Kihon langzaam enz.... 
Gewrichten en spieren: de enige kwaliteit die nodig is aan het begin van een training 
is flexibiliteit; het alleen voorkomt spierscheuren, slamming, rek, peesruptuur, 
verstuikingen, enz. 
Na de wereldwijde warming-up oefeningen (race, sprongen, enz.) is het noodzakelijk 
om alle gewrichten (armen, benen, nek en ruggengraat en lumbaal) op hun pad te 
werken en alle spiergroepen zonder geweld en zelfs zonder aandringen uit te rekken 
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(3) Als u de warming-up wilt verlengen, coördinatieoefeningen kunnen toevoegen. 
Coördinatie is de kwaliteit die ons in staat stelt om een actie met precisie uit te 
voeren dankzij de perfecte samenwerking van verschillende spieren (denk 
bijvoorbeeld aan de moeilijkheid die we hebben bij het passeren van een 
geëlektrificeerde ring over een gedraaide staaf die ook geëlektrificeerd is zonder aan 
de bel te trekken: het is een coördinatieprobleem). 
 
Een laatste woord: deze terminologie "warming up, training, returning to calm" is dat 
van de sport; het is degene die we gebruiken om beter te willen, hoewel, zoals 
meester KAMIGAITO zegt, Karate niets met sport te maken heeft. 

 

Naar mijn mening is de warming-up zoals het is hier worden gepresenteerd is niet 
strikt noodzakelijk; we kunnen net zo goed zonder algemene oefeningen en beginnen 
van doel naar wit met de Kihon, maar in een zeer flexibele, losse, ontspannen, 
langzame, met hogere posities en zeer zachte schoten om ongevoelig te bewegen 
naar een meer consistente en hardere Kihon zodra men zich beter opgewarmd voelt. 

 

 

Gepubliceerd in het tijdschrift nr. 1 van 01-11-1981 van de ASBL WADO-RYU KAMIGAITO 
BELGIUM VZW 

(Jean-Maurice Huard is nu 5e Dan) 

 

Meer informatie, foto's en video's op:  

www.wado-kamigaito-ryu.be 

 

http://www.wado-kamigaito-ryu.be/

