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Dit is een extract uit de TWEEDE UITGAVE van de 5 Kata’s Pin-An 
Deze tweede uitgave werd gedrukt op 150 exemplaren. de 1 à 200. 
De rechten van vertaling, reproductie en overname zijn voorbehouden voor alle 
landen, USSR inbegrepen. 
 
De tekst en illustraties zijn van Meester Yoshikazu KAMIGAITO. 
 
Verantwoordelijke uitgever: 

VZW WADO KAMIGAITO BELGIUM ASBL 
Nr. Belgisch Staatsblad: 11299-79 
Korbeeklosestraat, 49 
3043 Bierbeek ( België) 
      

Gedrukt te LEUVEN, januari 1987.  
 
 

 
 
 
 

 
Nieuwe vormgeving en het toevoegen van enkele illustraties van Paul Gazon ( uitgever 

van “les Carnets de P-gaz” op internet 
met het grootste respect voor de teksten en tekeningen van de originele handleiding 

voor lezen via e-books, computers en tablets 
 

2021 -Verdere inlichtingen op: 
www.wado-kamigaito-ryu.be 
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 PINAN NIDAN 
 

 
MAHANMI-NO-NEKOASHI, figuur 3: 
Deze positie is ongetwijfeld typisch voor het WADO-RYU. Zij 
laat aan onze stijl toe talrijke aanvals-en 
verdedigingsbewegingen uit te voeren die van de onderste helft 
van het lichaam geweldige inspanningen op het vlak van steun, 
glijden, draaien, … vereisen. 
Vele ontwijkingsbewegingen of stampen worden min of meer in 
deze positie uitgevoerd wanneer ze hun hoogtepunt bereiken. 
Wanneer men de basistechnieken oefent dan benadert de vorm 
van het steunbeen bij MAWASHI-GERI en SOKUTO in één 
enkel ogenblik dir positie. 
Deze positie kan dikwijls uitgelegd worden als een variante op 
die van SHIKO-DASHI, di gemakkelijker kan aangeleerd worden 
door beginnelingen, alhoewel er geen gelijkenis bestaat tussen 
de aard van deze twee posities. ( MAHANMI-NO-NEKOASHI 
moet bestaan in een zoeken naar dynamisme terwijl de andere 
beantwoordt de vraag naar onbeweeglijke stabiliteit.) 
Vanuit SHIKO-DASHI wordt het hoofd naar rechts ( of naar 
links ) gedraaid en die richting wordt de voorkant. Uw lichaam 
staat geheel in het profiel t.a.v. degenen die zich in die richting 
bevinden. 
Draai eerst de voet in die richting en hef lichtjes de hiel van de 
vloer, dit terwijl men het zwaartepunt naar achter verlegt zodat 
70% van het gewicht op het achterste been rust en de andere 
30% blijft rusten op het uiteinde van de voet van het voorste 
been. Dit wil zeggen dat de loodlijn die wordt neergelaten vanaf 
het zwaartepunt de afstand tussen de twee voeten verdeelt: 
2/3 naar de achterste voet en 1/3 naar de voorste voet. 
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1. Draai de punt van de linkervoet naar links en ga over tot 
MAHANMI-NO-NEKOASHI en sla met de linkervuist van boven 
naar beneden tot op de hoogte van de maagstreek met 
TETTSUI.  Plaats tegelijkertijd de rechtervuist rechts van de 
gordel en trek ze helemaal naar achter. 
N.B. : In het algemeen is deze beweging de eerste beweging van 
de WADO-RYU KATA'S. Ze laat toe om de MAHANMI-NO-
NEKOASHI-stand aan te leren.  Deze stand van de benen 
aanleren is het voornaamste doel van deze beweging en 
TETTSUI is meer een correctietest voor  de gehele houding. 
Men moet de stand van de benen en meer in het bijzonder de 
positie  van  het zwaartepunt  bewaren,   terwijl  men  
tegenstand biedt  aan  de kleine verticale  beweging  van  de  
linkervuist,   die  men   met volle  kracht  uitvoert.   Verlaag   
het   lichaamszwaartepunt   een   beetje op het moment van de 
armbewegingen. 
De beweging van de linkerarm : breng eerst de linkerarm 
omhoog, vooral de elleboog, breng  de vuist aan het  voorhoofd  
en sla dan in een wijde boog. 
Men moet deze beweging beginnen met zacht gebalde vuisten en 
men trekt op het laatste  moment  de  vuisten  en  alle  spieren 
stevig samen, zo stevig dat men een aangename schok over 
gans het lichaam gewaar wordt. Dit is het eenvoudigste en 
meest typische voorbeeld van het KIME-principe (de  
ogenblikkelijke  concentratie van  kracht en geest). De vuist 
stopt vanzelf. 
 
De beweging van de rechterarm: 
Breng vooreerst de gehele arm naar boven zonder veel te  
wijzigen aan de positie van de vuist, tot de hoogte van de maag 
en trek dan de arm naar achter in HIKITE. Deze beweging 



 6 

verloopt ongeveer horizontaal. De beweging van de armen moet 
in perfecte harmonie gebeuren. 
KIME: de spierconcentratie gebeurt in één oogopslag en 
verdwijnt op het volgende moment. 
2. Vorder met de rechtervoet naar 1inks en voer JUNZUKI 
rechts uit. 
3. Pivoteer 180° op de linkervoet naar rechts en voer GEDAN-
BARAI uit. 
N.B. : dit is geen afweerbeweging tegen een aanval van een 
tegenstander  die  langs achteren  komt, maar wel een oefening 
voor de verplaatsing  van  het  lichaam, gecoördineerd met de 
beweging der armen. Men wendt dus maximaal de beweging van 
het lichaam aan (in't bijzonder de beweging van  de  heupen)  
voor  de  veegbeweging van de arm (GEDAN-BARAI). Gedurende 
de omdraaiïng blijft de linkerarm onbeweeglijk. 

4.Trek het lichaam en de rechtervoet terug om recht  te komen  
en sla ter hoogte van  de  maagstreek met  TETTSUI  rechts. 
Span  lichtjes de kniegewrichten en verdeel uw gewicht gelijk 
over de beide benen. 
N.B. : Het doel van deze beweging is het aanleren van het 
terugtrekken van het lichaam en het omhoog brengen van het 
lichaamszwaartepunt te benutten om TETTSUI uit te voeren in 
aanval of verdediging. 

5. Vorder met de linkervoet en voer JUNZUKI links uit. 
 

6. Pivoteer 90° op de rechtervoet naar links en voer  GEDAN-
BARAI uit. 
N.B. : Beweeg de rechtervuist niet. 
7. Vorderen en J0DAN-AGE-UKE rechts uitvoeren. Voor AGE-
UKE: zie VOL 2, VIII 
 

8. Vorderen en J0DAN-AGE-UKE links uitvoeren. 
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9. Vorderen en J0DAN-AGE-UKE rechts uitvoeren. 
 

10. Pivoteer 225° op de rechtervoet naar links en voer GEDAN-
BARAI links uit. 
 

11. Vorder met de rechtervoet in dezelfde richting en voer 
JUNZUKI rechts uit. 
 
12. Pivoteer 90° op de linkervoet naar rechts en voer GEDAN-
BARAI rechts uit. 
N.B.: beweeg de linkervuist niet. 

13. Vorder met de linkervoet en voer JUNZUKI links uit. 
 

14. Pivoteer 45° op de rechtervoet naar links en voer GEDAN-
BARAI links uit. 
 

15. Vorderen en JUNZUKI rechts uitvoeren. 
 

16. Vorderen en JUNZUKI links uitvoeren. 
 

17. Vorderen en JUNZUKI rechts uitvoeren. 
 

18. Pivoteer 225° op de rechtervoet naar links. Ga over in 
SHIKO-DACHI  en  steek  met  NUKITE  links  ter  hoogte  van  
de  lenden, terwijl men de rechterhand ter hoogte van de 
maagstreek houdt. 
N.B.: Het doel  van  deze  beweging  is  de draaiïng  van de 
heupen te coördineren  met  de  rechtlijnige  beweging van  de  
arm. Om, bijgevolg,  de  heupbeweging meer  omvang  te  
geven,  zet u in de SHOMEN-NO-NEKOASHI stand en plaatst u 
recht in de richting  van  de  aanval.  Het  linkerbeen  staat  
vooruit;   richt de  beide  handen,   rug  aan  rug  (t.t.z. de  
linkerhand  boven de rechterhand),    in   dezelfde    richting   
als het   lichaam.  Daarna terwijl men  vordert,  draai  de  
heupen,  ga  over  in  SHIK0-DACHI en steek met een stevige 
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draaibeweging NUKITE links, en trek de  rechterhand  op  de  
maagstreek.  Men houdt de  rechterarm  op  de  borst  tegen, 
teneinde  zijn  beweging  niet  te  overdrijven, en om  de  
beweging van  de linkerarm te synchroniseren met deze van het 
lichaam. 
Men kan  zich, als  toepassing  van  deze  fase  een  aanval op  
de  tegenstander  inbeelden  met  de  vuist  in plaats  van 
NUKITE,   terwijl  men  diens  vuiststoot  ontwijkt. 
Om de beweging van deze tijd in het geheugen te prenten en om 
er dieper op in te gaan, stelt men zich vaak een scene voor als 
voorgesteld op tekening nr.4. Dit doen we slechts voor ons 
gemak: de werkelijke betekenis van de WADO-RYU Kata’s 
bestaat er steeds in de algemene bewegingen van het Karate te 
begrijpen, wat wil zeggen dat men hier één van de TAISABAKI ( 
letterlijk: hantering van het lichaam) moet bestuderen in 
verhouding tot de bewegingen van de ledematen. 
Men trekt zijn rechterarm niet naar zich toe maar het gaat hier 
eerder om het lichaam dat de hand, die onbeweeglijk blijft, 
nadert. Let op dat uw blik gericht blijft op het doel. ( in de 
richting van NUKITE) 
Tijdens de tijden (18) en (21) moet het zwaartepunt zich 
horizontaal verplaatsen, met name op het moment waarin men de 
positie NEKO-ASHI aanneemt. 
 

19. Vorder  in  dezelfde  richting  en  voer  dezelfde  beweging  
uit  in spiegelbeeld zoals in fase (18). 
N.B. : Verplaatsing  van  het  lichaam  :   men  brengt  onmid 
dellijk de rechterhand op de linkerhand (rug aan rug) terwijl men  
een  ogenblik  de  SHOMEN-NO-NEKOASHI  stand  aanneemt,  
dan steekt   men  met  NUKITE   en  komt   men,   de  heupen  
draaiend, in SHIK0-DACHI terecht. 
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Met meer ervaring kan men deze beweging in één keer uitvoeren, 
zonder te stoppen in de NEK0ASHI stand. 

20. Pivoteer 90° op de linkervoet naar rechts en voer dezelfde 
beweging  uit   als  in  fase   (19) 
N.B. : U moet de voorbereidende bewegingen van de beide 
armen  perfectioneren  op   een  manier  dat  ze   zo  klein  
mogeljjk zouden zijn. Algemeen gezien  moet  men  in  
overgansbewegingen, zo spaarzaam mogelijk met zijn bewegingen 
zijn. 
21. In dezelfde  richting, dezelfde beweging als in (18). 
 
YAME: terug in de YOI-stand. 
 
 
 
 
 
 
 

XXX XXX 
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De auteur : Yoshikazu  KAMIGAITO Sensei 
( 1937 – 2014 ) 

 
Meer informatie, boeken, foto's, video's  

over Kamigaito Yoshikazu Sensei: 

 
                             www.wado-kamigaito-ryu.be 

 
U mag alle foto's, artikelen, publicaties, video's van deze site  
www.wado-kamigaito-ryu.be onder 2 voorwaarden gebruiken: 
1. U moet altijd de bron vermelden. 
2. In geen geval kan dit gebruik voor winst zijn. 
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