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Relaxatie in de Karaté 

Tekst: Jean-Maurice HUARD 

In het begin van zijn verblijf in België legde Meester Kamigaito de nadruk op de stijfheid die 
de meesten van ons vertoonden. Dit was vooral bij mij het geval. Gedurende maanden heb ik 
gezocht naar een middel om dit probleem op te lossen, zonder volledig te begrijpen wat de 
Meester bedoelde. Dat ergerde me want ik was één van de ouderen van de groep en ik dacht 
er reeds veel van te kennen. Er schoten me enkele passages te binnen van het boek van 
Eugen Herrigel waarin zijn meester Kyudo ironisch was over zijn standbeeld stijfheid. Ik heb 
toen begrepen dat het probleem niet zo eenvoudig was als ik had gedacht en dat ik het 
belang ervan had onderschat. 

Toevallig heb ik in een boekhandel een boek ontdekt dat geciteerd werd in een boek over 
Judo. Het was het boek van Dr. Schultz1 over “autogene training”. Het boek bevat een lang 
deel over de theorie en de studiemethodologie die Schultz gebruikt heeft om de autogene 
training op punt te zetten en een klein werkboekje. Ik ben dus alleen gestart met de 
oefeningen, met een zeker effect. Vanaf zijn eerste trainingen heeft de Meester me flink 
aangespoord om Junzuki rustig te herhalen en me tevreden te stellen met de beweging 
zonder te zoeken naar kracht, snelheid of iets anders. Ik had reeds een beetje ervaring met 
wat de Meester de zwaarte van de slag noemde. De eerste oefening van Schultz bestaat 
inderdaad uit het aanvoelen van de zwaarte van de verschillende lichaams- delen. 

Later ben ik toevallig in contact gekomen met een psychiater die ons volgens de regels van 
de kunst onderwezen heeft in autogene training. Meester Kamigaito, aan wie ik verteld had 
over mijn pogingen, heeft me tijdens een gesprek verteld dat de oefeningen van autogene 
training lijken op het middel dat Dógen2 gebruikt had om zijn tuberculose, waaraan hij 
dreigde te sterven, te overwinnen. Ik heb niet de indruk dat Dógen overdreven had. De 
methode van Schultz heeft me toen, en nu nog steeds, in staat geleken om ook dergelijke 
gelijk- aardige resultaten te bereiken. Zijn boek bevat trouwens meerdere brieven van 
mensen die het gebruikt hebben tijdens dramatische momenten in hun leven en die er hun 
gezondheid en zelfs hun leven aan te danken hebben. 

Een andere oefening heeft me ook doen begrijpen hoe belangrijk het is om de spierspanning 
goed te doseren. Maar daarvoor moet ik teruggaan in de tijd. Tijdens een competitie in de 
Royal Albert Hall te London had Meester Suzuki beoefenaars van andere scholen 
uitgenodigd. Daarop zagen we drie nogal kleine Karatekas aankomen. Vervolgens knielden ze 
bedaard, deden hun vest uit, vouwden die zorgvuldig en legden ze opzij, deden hun gordel 
terug aan en hebben vervolgens, luid ademend, een verbijsterende Kata uitgevoerd , traag 
en zeer krachtig. Welnu, in hetgeen de drie Japanners te Londen deden, herkende ik twee 
Kata's die Meester Kamigaito ons aangeleerd had vanaf zijn aankomst ; het waren Sanchin en 
Tensho. Daarin wordt duidelijk het accent gelegd op het afwisselen van spier- spanning en -
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ontspanning. Het zijn trouwens Kata's van GoJu-Ryu : 
go (kracht) ju (soepelheid) 

Bij een derde gelegenheid heb ik begrepen hoezeer het van belang is om ontspannen te zijn. 
Tijdens een universitaire competitie te Gent vocht ik tegen een Kameroense karateka van 
Gembloux. In het begin lanceerde die een Maegeri ik een beetje te vlug had afgeweerd met 
dichtgeknepen vuist.   Dat heeft me drie weken gips opgeleverd. Zoals iedereen had ik tot die 
tijd de stijl van de Meester te licht en te ontspannen, bijna te slap, gevonden. Het was 
tevergeefs me te zeggen dat de zwakke het wint van de sterke, dat de ontspanning zekerder 
is dan de spanning. Hij praatte tevergeefs : ik dacht er meer vanaf te weten dan hij en ik 
spande al mijn spieren om zeer stevig te zijn tot de dag dat ik leeggeld betaalde om te weten 
dat hij gelijk had. 

Toen hij een beetje later me verzocht om Junzuki te doen gedurende de hele training, drie 
maanden aan een stuk, heb ik rekening gehouden met wat hij zei. Meester Kamigaito had 
gedurende jaren Nippon Kempö (Japans boksen) gestudeerd en hij had dikwijls 
deelgenomen aan full-contact wedstrijden met bescherming.   Dat wil zeggen dat hij heel wat 
kende over het gevecht. 

Door het aanleren van relaxatie ben ik een volledig nieuwe wereld binnengetreden. Ik weet 
echter dat telkens ik besluit een moment te wijden aan het leren van een relaxatiemethode, 
ik het risico loop om slecht begrepen te worden. Op twee manieren. 

De eerste : ontspanning is geen slapheid ; ze is in feite het tegenovergestelde want 
waakzaam zijnde leert men zich het best ontspannen. Dikwijls is de overwinnaar van een 
lange competitie degene die het meest op zijn gemak, het meest ontspannen is en die dus 
het zuinigst omspringt met zijn krachten. 

De tweede : het is zoals drinken geven aan mensen die geen dorst hebben, m.a.w. het geven 
van een oplossing voor een probleem dat je nog niet tegengekomen bent. Tenslotte moet 
men zijn jeugd beleven, maar het loont de moeite. 

 

(1) Dr. Schultz was een neuroloog van de eerste helft van de 20ste eeuw. 

(2) De stichter van de Soto- sekte van het Zen- Boeddhisme 

 

Artikel gepubliceerd in tijdschrift Volume 9 op 25-03-2000 van ASBL Wado Kamigaito 
Belgium VZW 

PS: zie op www.wado-kamigaito-ryu.be  de video's van Jean-Maurice Huard over Katas 
Sanchin en Tensho die de principes go (kracht) ju (soepelheid) toepassen 

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

