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Karate als Martial Art 

Van de vijf houdingen van de geest in echte strijd 

Door Yoshikazu Kamigaïto Sensei. 

 

Er wordt vaak gezegd dat de WADO-RYU stijl lijkt minder krachtig dan die van andere meer 
agressieve scholen. Dit kenmerk speelt niet altijd tegen WADO-RYU, als men de 
strategiekant in krijgskunsten overweegt. Aan de andere kant is er een ernstig probleem als 
de WADO-RYU beoefenaar het zelf voelt in zijn eigen interieur. 

Een van de redenen voor dit kenmerk van WADO-RYU is dat vanaf het begin van de initiatie 
ontwijktechnieken worden bestudeerd, in plaats van te profiteren van kracht en fysieke 
fitheid. Dit betekent niet dat we niets te maken hebben met agressie: integendeel, alle 
vechtsporten moeten worden uitgeoefend door een positieve of agressieve houding: zelfs 
in de opleiding, en zelfs in echte gevechten. 

Ik wil u hier vijf houdingen van gevechtsmentaliteit, in Karate voorleggen. Denk niet dat 
deze of die houding beter of slechter is; De keuze van een van de vijf attitudes hangt af van 
de relatie tussen jou en je tegenstander, of je personage. 
 

(1) IWAO (Rots) 

Stel je een grote, stevige rots die verschijnt op het oppervlak van de zee en krachtig weert 
de woedende golven. Deze houding kan het meest geschikt zijn voor Karate vechters in de 
eerste plaats. Wij staan in minachting van alle vijandelijke aanvallen, hetzij door vuisten of 
door te schoppen, blokkeren ze met vertrouwen. Aan de andere kant, we kijken naar de 
geringste kans om tegenaanval door gebruik te maken van de kleinste onbalans van de 
positie in de tegenstander. 

Je laat een dreigende energie los door van bovenaf naar je tegenstander te kijken, de 
spieren van alle vier de ledematen uit te rekken en een zeer stabiele positie te behouden. 

Tijdens een wedstrijd of duel waarbij de strijd voorheen verplicht is en waarvoor je de 
intentie van je antagonist niet hoeft te kennen, wordt deze houding vanaf het begin 
mobieler. Je valt het aan als de rotsen die in lawine vallen vanaf de top van de berg.  Je 
verplettert alles wat je probeert te verplaatsen. Deze houding is ook die van WADO-RYU. 

 

(2) AOYAGI (De Groene Wilg) 
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Stel je voor dat je hier als een huilende wilg wiens vallende takjes roeren in de geringste 
wind.  Verzet je niet bij alle vijandelijke aanvallen: stap terug als de tegenstander je duwt, 
verwijder de onderbuik als hij schopt je, draai de borst probeert hij te ponsen. U vermijdt 
alle harde en kettingschoten van de aanvallers door het hoofd te slingeren of door de buste 
naar voren of achteruit, links of rechts te kantelen, min of meer in uw oorspronkelijke 
positie te blijven. U houdt uw beste tegenstander altijd binnen effectief bereik van uw 
tegenaanvallen. 

Zich assimileren aan de wind of stromend water is zeer effectief. Stel je de suggestie voor: 
"Ik ben de wind, ik ben de tocht, enz... ", terwijl het ontwijken van de tegengestelde slagen. 
Het is de houding van een zwakke man die de superioriteit van de fysieke kracht van zijn 
tegenstander erkent. Als je behoudt, de houding van de zwakken tot het einde, zal de 
situatie plotseling omkeren: de zwaksten worden de machtigste, zelfs onoverwinnelijk! 

 

(3) SHINODAKE (De Bamboe van de Berg) 

Dit is de weerstand van bamboe die wild groeit in de bergen. Dit gras geeft nooit toe aan de 
volledige onder de moeilijkheden van de omstandigheden. Het rechttrekt van onder de 
klonten van de lawine of aardverschuiving dankzij zijn elasticiteit. 

In Karate doe je alsof je half geduwd wordt door de aanval van de tegenstander, maar het 
volgende moment zet je hem in een ongunstige positie door gebruik te maken van je quasi-
verslagen houding. U gebruikt dan de veer vermogen van uw achtergebogen buste of je 
achterste been gevouwen in de positie van NEKO-ASHI-DACHI. Je plakt meestal je hand (die 
de slag van de tegenstander heeft ontleed) tegen de arm van de tegenstander met een lage 
weerstand. Je zou kunnen zeggen dat deze houding ligt tussen IWAO en AOYAGI: je geeft de 
helft toe aan de tegenstander terwijl je aandringt op de andere helft richting je 
tegenaanval. 

 

(4)  KOCHO (De Vlinder) 

CHO vertaalt in het Nederlands als "vlinder," KO beweegt dichter bij het bijvoeglijk 
naamwoord "exotische." De term "tropische vlinder" zal beter de briljante en fascinerende 
indruk weerspiegelen. Je neemt deze houding aan wanneer je soepele verplaatsingen 
maakt, zonder te stoppen bij je tegenstander. 
 

In aanmerking voor goede boksers, zegt men "die vliegen als vlinders en steken als bijen". 
De "voetenwerk" van boksen behoren tot deze categorie; echter, in Karate, de meeste 
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verplaatsingen worden gedaan in SURI-ASHI (slippen van de voet) om tegen aan te vallen 
door schoppen. 

Deze houding verschilt van AOYAGI in zijn vele verplaatsingen; Bovendien, voor de 
tegenaanval, moet je ook bewegen. Als de bewegingen van je tegenstander traag zijn 
vanwege zijn morfologie of zijn spieren gecontracteerd, dan zal je mobiliteit  vaak zeer 
effectief zijn om het punt van fascineren hem of zelfs hem duizelig. Je zou dan kunnen echte 
hegemonie op hem oefenen gedurende het gevecht. 

Wees echter voorzichtig als je vecht op twijfelachtig terrein (zoals oppervlakteongelijkheid). 
 

(5)  KIGISU (De Fazant) 

De fazant is de nationale vogel in Japan; het is daarom enigszins symbolisch en omringt zich 
met vele legenden. Aan de andere kant is het het symbool van het moederschap, omdat, zo 
wordt gezegd, in plaats van weg te lopen hij de voorkeur geeft aan sterven met zijn jongen 
tijdens branden in de velden. 

In de vechtsport is hij het symbool van de tegenaanval: als hij vecht tegen een slang, laat hij 
zich eerst overmeesteren door het reptiel en dan plotseling flaps hij zijn vleugels en slingert 
hem aan stukken. In martial arts, laat je de tegenstander aanvallen als hij wil, en dan draai 
je deze situatie in uw voordeel. In Judo maak je gebruik van je zeer onevenwichtige positie 
om de tegenstander over je heen te gooien terwijl je vrijwillig achteruit valt (bijvoorbeeld 
TOMOE-NAGE). 

In Karate zal ik me beperken tot slechts één voorbeeld: de KAISHIN beweging (lezers 
kunnen verwijzen naar onze WAD0-RYU handleiding nummer 5 op YAKUSOKU-KUMITE). 

In deze ontwijkingsbeweging laat je de aanvaller het initiatief nemen in de strijd, maar net 
als hij zijn schot lanceert, draai je plotseling het lichaam, gevolgd door de ledematen, zowel 
voor het ontwijken als om je tegenaanval te plaatsen die zal profiteren van je schokkerige 
beweging. U profiteren van de vooruitgang van de tegenstander beweging om de efficiëntie 
van uw slag te verhogen. 

 

Aan het einde van dit artikel zal ik een belangrijke notie toevoegen. Tijdens een gevecht, 
niet bij voorkeur richten op een van de vijf houdingen. Integendeel, verander je vechtlust 
houding op elk moment, afhankelijk van de evolutie van het moment: het kan schokkend 
zijn voor je tegenstander als je eerst sonde zijn technisch niveau in KOCHO of AOYAGI, dan 
plotseling ga je naar de IWAO houding om te beginnen met aanvallen. In veel groepen in 
Europa, is het vaak aan studenten slechts één van deze attitudes (zeer vaak die van IWAO) 
te onderwijzen. 
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In feite moet elke lesgever zijn studenten leiden naar deze vijf vechthoudingen, afhankelijk 
van hun mate van vooruitgang. 

 

YOSHIKAZU KAMIGÂITO SENSEÏ 

Gepubliceerd in het tijdschrift nr.1 op 01-11-1981 
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