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Voorwoord 
 

Enkele jaren geleden, toen ik nog in Luik woonde, overkwam 
mij een vrij eigenaardig avontuur. Voor een Japanner die nog 
vrij weinig afwist van de wereld waarin de Belgen leven, 
openbaarde dit avontuur heel wat i.v.m. het karakter der 
Europeanen. 
In die periode was ik Karatemonitor aan de universiteit en 
kreeg ik vaak bezoek van leerlingen van andere stijlen. Een van 
hen, een bruine gordel van de SHOTOKAN-stijl, leek me zeer 
sympathiek en erg overtuigd in de training; ik vond het prettig 
om met hem samen te werken. Op een goeie dag vernam ik dat 
hij verteld had niet meer naar onze trainingen te kunnen 
komen en dat hij zich erover bekloeg dat ik mijn technieken 
van WADO-RYU voor hem verborgen hield en dat ik niets 
anders deed dan hem en de anderen KIHON (t.t.z. basistech 
nieken) te onderrichten wanneer hij naar de training kwam. 
Hij vond dit spijtig omdat hij zodoende de training voor de 
hele groep bedierf. 
Deze onverwachte verklaringen hebben mij ten zeerste 
verbaasd en droevig gemaakt; inderdaad ik liet veel KIHON 
trainen, in het bijzonder wanneer hij daar was, maar mijn 
bedoeling was net het tegenovergestelde van wat hij dacht: ik 
had bijna geheel mijn trainingsmethode herzien ten voordele 
van hem. En ik vond dat dit even eens een goede gelegenheid 
was om voor iedereen KIHON te herhalen aangezien dit 
trainingsonderdeel zowat door iedereen verwaarloosd begon 
te worden. 
Mijn overpeinzingen over dit onderwerp hebben mijn handel 
wijze sterk doen evolueren; maar ik ben steeds trouw 
gebleven aan de waarde van de KIHON. 
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 Uit mijn kinderjaren heb ik een westers sprookje onthouden 
dat mij nog steeds erg bevalt. Ik zal het hier in grote trekken 
weergeven aangezien het mij aan ruimte ontbreekt om het in 
het lang en het breed uit te leggen: 
 
" Er was eens een jonge man die bij toeval in het bezit was 
geraakt van een wondermooie robijn waarin een bevallige 
prinses zat. Een tovenaar had haar door zijn magische kunsten 
daarin opgesloten. De jonge man werd zodanig verliefd op haar 
dat hij besloot haar met alle mogelijke middelen te redden. 
Gedurende jaren ondernam hij reizen en zocht hij een middel 
om de betovering te verbreken, maar zonder resultaat. Hij 
wist dat de oplossing terzelfdertijd zeer eenvoudig en zeer 
moeilijk was. 
Uiteindelijk was hij helemaal ontredderd. De landheer van 
de streek die erg geïnteresseerd was in het juweel, trachtte 
zich ervan meester te maken. Toen hij langs een rivier liep en 
de wanhoop nabij was, gooide de jongeman het juweel in het 
water en maakte aanstalten om zichzelf eveneens in de rivier 
te werpen, als plotseling de prinses, in vlees en bloed, naast 
hem verscheen. 
De sleutel der betovering, zo eenvoudig en toch zo moeilijk te 
ontdekken is dat men moet afstand doen van de schat." 
In mijn ogen geleek de Luikse jongeman van de SHOTOKAN-
school op deze jongen uit het sprookje. 
Vaak hoort men zeggen dat zij die meerdere stijlen beoefend 
hebben veel bekwamer zijn dan zij die slechts één stijl 
aandeden; ik denk dat dit een juiste mening is. Eigenlijk heb ik 
nooit veel gehouden van de WADO-RYU-beoefenaars die geen 
ervaring hadden met andere stijlen of met andere vormen van 
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krijgskunde.   
Anderzijds betekent een stijl van een andere school 
bestuderen, zijn vroegere Karatecarrière laten vallen, tabula 
rasa maken van uw opgedane kennis en opnieuw beginnen de 
KIHON aan te leren van de nieuwe school in de geest van een 
gewone beginneling (als witte gordel wel te verstaan). 
 
Ik ben in België aangekomen met enkele ideeën in mijn hoofd, 
zo'n beetje zoals een koekoek die geen nest maakt maar zijn 
eieren legt in het nest van een of andere vogel. De Europeanen 
echter waren verstandiger dan ik wel dacht en ik liet de idee 
varen om WADO RYU te onderwijzen aan ervaren leerlingen 
die uit andere stijlen kwamen. 
Ik weet dat het niet zo aangenaam is in een andere school te 
herbeginnen. Ik ben aan de WADO-stijl begonnen toen ik rond 
de dertig was, met een witte gordel en erg onhandig. Dat was 
toen de derde of vierde school voor mij. Een verwaande jonge 
kerel, een zwarte gordel-drager, gebood me tegen hem te 
vechten en trachtte van mij een levende bokszak te maken. Ik 
voelde mij aldus verplicht deze snoever een aspect van de 
complexiteit van deze innerlijke wereld te tonen. 
Dit boekdeel is dus in de eerste plaats bestemd voor die 
mensen die eenvoudig en bescheiden genoeg zijn om hun school 
te verlaten en de WADO-RYU aan te doen, om te starten 
vanaf het begin. 
Dit boekdeel zal eveneens nuttig zijn voor hen die zich over 
onze stijl wensen in te lichten door middel van lectuur. Het 
bevat zowat alle essentiële elementen van de WADO-school. 
Tenslotte richt ik mij tot u, karatekas van de WADO-RYU die 
van zichzelf denken dat ze goed genoeg zijn in de KIHON en 
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er genoeg van krijgen. Maar ik durf erop te wedden dat indien 
u enkele bladzijden omslaat en leest, u perplex zult staan van 
de rijkdom die de wereld van het KIHON bevat. Misschien zal 
u wel de indruk krijgen dat deze wereld u volslagen onbekend 
was. 
En indien u wil herbeginnen als een beginneling, wel des te 
beter. Het is niet te laat, om u te veranderen. Ga vooruit, niet 
achteruit! Wat u ontdekt hebt betekent niets want alles moet 
nog gezocht worden! 
 
 
 
Op het einde van deze inleiding, wens ik mijn dank uit te 
drukken aan de Heer HUARD JEAN-MAURICE alsmede aan 
DE RIJCK A. (TSHINTO KARATE KLUB LEUVEN), KEIJERS 
P. (TSHINTO KARATE KLUB LEUVEN) en WISPENNINCKX 
X.  (KARATE CLUB UNIVERSITAIRE DE LOUVAIN 
LA-NEUVE) die altijd mijn naaste medewerkers zijn geweest 
en door wiens hulp de Franse en Nederlandse tekst, de vorm 
en de publicatie van dit boekdeel tot stand kon komen. 
 
 
 
 

XXX XXX 
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I. KAMAE 
 

Dit is de gevechtshouding. Tijdens de dagelijkse training is de 
eerste beweging van alle oefeningen (KATA, KIHON, 
YAKUSOKU KUMITE, JIYU KUMITE, SHIAI KUMITE) het 
zich plaatsen in de KAMAE positie, zich in houding zetten. 
Het doel ervan is zich innerlijk op het gevecht voor te 
bereiden door het aannemen van een min of meer bepaalde 
lichaamshouding en tegelijk een soort etiquette te 
respecteren; want het doel van het BUDO beperkt zich 
inderdaad niet alleen tot het domein der 
verdedigingstechniek, maar richt zich eveneens tot de 
verbetering van het karakter van zijn beoefenaars. De 
KAMAE bevat dus eveneens elementen van begroeting, van 
gevoelens van dankbaarheid en respect ten overstaan van de 
tegenstander. 
Een welervaren vechter kan reeds met één oogopslag het 
karakter, de innerlijke gesteldheid en zelfs het technisch 
niveau van een tegenstander die hij voor het eerst ontmoet, 
beoordelen, eenvoudigweg door zijn gevechtshouding te 
bekijken. 
De KAMAE bevat elementen van zeer diepgaande bezinning en 
dit niet alleen voor het KARATE maar eveneens voor alle 
andere krijgskunsten.  
Een echt doeltreffende aanval schijnt een vrij eenvoudige 
beweging te zijn en banaal in de ogen van de toeschouwers die 
een gevecht gadeslagen. Alles eindigt op het ogenblik van de 
slag, het moment waarop het lichaam van de aanvaller overgaat 
van een rustige onbeweeglijkheid naar een plotse beweging. De 
stelregel "IKKEN HISSATSU" (één slag, één leven t.t.z. 
doden met één enkele beslissende slag) gaat zowel op voor het 
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karate als voor elke andere krijgskunde. Men moet alles 
concentreren op die ene slag (of stoot), men moet alles zetten 
op die ene slag (of stoot). Het is de KAMAE die u voorbereidt, 
fysisch en mentaal, op de realisatie van deze beslissende 
stoot. Men moet daar niet licht over heen gaan.   
 

Meer concreet, men kan verschillende aspecten 
behandelen in de KAMAE: 
1. Zijn wil tot vechten tonen. 
Het aannemen van deze houding maakt het voor uw 
tegenstander duidelijk dat u niet terugdeinst om te 
vechten en het geeft hem de tijd zich fysisch en mentaal 
voor te bereiden. Dit ethisch standpunt is onontbeerlijk 
indien men het gevecht als een duel beschouwt dat gaat 
om de gerechtigheid of om zijn eer te verdedigen.   
2. Zich  innerlijk voorbereiden. 
Zelfs voor een gevecht kan men zich in een innerlijke 
toe stand van dagelijkse training brengen, eenvoudigweg 
door deze vertrouwde houding aan te nemen. De 
competitie of het echte gevecht zijn in zekere zin,  
slechts een verlenging van de training in de dojo. 
Iemands zelfbeheersing hangt veel af van de gewoonte 
een uiterlijke houding (positie of beweging) aan te nemen 
op het ogenblik van het gevaar.   
3. Beantwoorden aan technische vereisten. 
De KAMAE is de houding die het beste past voor een 
gevecht, wanneer men met een tegenstander te doen 
heeft. Deze hou ding geeft de mogelijkheid zowel voor 
aanval als voor verdediging, in één woord gezegd, het is 
een neutrale houding. Indien u paraat bent wordt deze 
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houding een aanval. Indien uw tegenstander op u afkomt, 
dan moet deze houding u toe laten om onmiddellijk tot 
de verdediging over te gaan, Indien men zich alleen maar 
verdedigen wil dan is de hou ding van de romp in profiel 
het meest geschikt: de weke lichaamsdelen zullen 
zodoende het minst blootgesteld zijn aan de aanvallen 
van de tegenstander. Deze houding echter heeft tot 
nadeel dat ze de aanval en de tegenaanval bemoeilijkt. 
Indien men enkel doelt op de aanval dan is een naar voren 
gerichte houding de beste, aangezien men dan de vier 
lede maten kan gebruiken. Maar deze houding houdt 
eveneens ge varen in omdat zij de weke lichaamsdelen 
blootstelt (plexus solaris, testikels…). 
In het algemeen zal men dus de houding van HANMI 
(waarin de borst en de buik een kwart gedraaid zijn) 
aannemen, een neutrale positie met twee doelstellingen: 
de verdediging en de aanval. 
In de werkelijkheid is het aantal mogelijke houdingen 
onbepaald. Ik beperk mij hier tot de beschrijving van de 
twee meest typische houdingen. 
 

A. SHIZEN TAI 
Deze positie wordt ook YOI genoemd of beter gezegd: ze is 
er de vorm van. Deze positie is één van de elementen van de 
etiquette. Men kan groeten door eenvoudigweg het hoofd te 
buigen, vanuit deze positie zonder verder de houding van de 
andere lichaamsdelen te veranderen. 
Tijdens de training beginnen alle bewegingen van het karate 
met deze positie. Ook wanneer men een serie bewegingen 
eindigt neemt men deze houding aan. 
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Wanneer men KATA of KIHON traint, oefeningen zonder 
partner, kan men onmiddellijk vanuit deze positie beginnen. 
Tijdens de YAKU SOKU KUMITE, JIYU KUMITE of SHIAI 
KUMITE, wanneer men met een partner oefent, neemt men 
de houding aan die we verder zullen beschrijven onder de 
benaming HANMI GAMAE.  
 

 
 

Beschrijving: 
1. De afstand die de beide zijkanten van de hielen van 
elkaar scheidt is min of meer gelijk aan de breedte der 
heupen; de voetpunten zijn naar buiten gericht en de 
knieën zijn lichtjes en soepel geplooid. Het 
lichaamszwaartepunt niet naar links of naar rechts laten 
overhellen. 
2. Men sluit op een soepele wijze de vuisten en men 
houdt ze een beetje voor de liesstreek. Men laat de 
schouders zakken. 
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3. De hals is recht maar niet gespannen. De blik is in de 
verte gericht. 
4. Deze houding moet een vitale houding zijn (KI). Men 
verdeelt zijn kracht gelijkmatig over alle spieren maar in 
die mate dat ze niet gespannen zijn. 
 

A. HANMI GAMAE 
Deze houding wordt aangenomen om de 
beentechnieken en combinaties te 
trainen, om met een partner te oefenen 
of voor elke meer praktisch gerichte 
oefening. 
Men noemt HIDARI HANMI GAMAE, de 
houding waarbij de linkerarm en -been 
naar voren staan. MIGI HANMI GAMAE 
is deze houding waarbij de rechterarm en 
rechterbeen naar voren staan. 
Beschrijving: 

1. Het voorste been is naar voren gericht (in feite 
lichtjes naar binnen gedraaid). Het achterste been 
beschrijft met de richting van het voorste been een 
hoek van 45°. Deze houding wordt aangenomen door 
vanuit SHIZEN TAI een stap naar voor te zetten. 
2. De afstand tussen de voeten in de breedte (de 
spreiding tussen de voeten) beslaat ongeveer de lengte 
van een vuist. De knieën zijn soepel geplooid. Het 
lichaamsgewicht wordt over de beide benen gelijk 
verdeeld. 
3. De vuisten worden lichtjes gesloten. De voorste 
voorarm wordt een beetje hoger dan horizontaal 
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gehouden en men houdt ongeveer één vuist afstand 
tussen de elleboog en de romp. De achterste voorarm is 
min of meer horizontaal voor 
de borstkas geplaatst, a.h.w. om de maagstreek te 
beschermen maar zonder de borst te raken.  
4. De beide handpalmen zijn over 't algemeen naar 
elkaar ge richt. De beginnelingen kunnen de palm van de 
achterste hand naar omhoog richten, hetgeen hun Tsuki 
zal versterken. Tijdens de SHIAI draait men eveneens 
de handpalm van de voorste hand naar omhoog.   
5. De andere elementen zijn dezelfde als in SHIZEN 
TAI. 
Tijdens de verplaatsingen (YORI ASHI, FUMIKOMI, 
naar voren of naar achter, naar links of naar rechts) 
moet men erop letten steeds dezelfde positie te 
behouden.  
De beide armen moeten in staat zijn alle 
verdedigingstechnieken uit te voeren (AGE UKE, GEDAN 
BARAI, SHUTO UKE…) en evenzo alle vormen van aanval 
(TSUKI, URAKEN, NUKITE,…).  
Op dezelfde wijze moeten de beide benen MAE GERI, 
MAWASHI GERI, SOKUTO, enz., vrijelijk kunnen 
uitvoeren. Dit kan men aanleren door een dagelijkse 
training, om de KAMAE-houding te perfectioneren. 
Van buitenaf gezien is de KAMAE onbeweeglijk maar hij 
bevat alle elementen van de beweging indien nodig: de 
beweging zit in de onbeweeglijkheid en de 
onbeweeglijkheid zit in de beweging. 

 
XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 
 

KAMAE 
 

 
 
 

• Wat is de betekenis van KAMAE? 
• Wat wil zeggen: 

1. Zijn wil tot vechten tonen. 
2. Zich mentaal op het gevecht voorbereiden. 

3. De technische problemen oplossen. 
Leg ieder van deze punten uit. 

Betreffende nr.3, 
Leg uit waarom men vaak HANMI GAMAE gebruikt. 
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SHIZEN TAI 
 

 
 

• Wat is de positie van de nek? 
• Hoe zijn de schouders? 

• Welke is de positie van de vuisten? 
• Hoe wordt de blik gericht? 

• Deze houding bevat regels van etiquette. 
Leg uit waarom dit nodig is. 

• Hoe is het lichaamszwaartepunt? 
• Hoe zijn de knieën? 

• Hoe is de spreiding van de benen? 
 
 

XXX XXX 
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HANMI GAMAE 

          
• In welk soort van oefening wordt deze positie 

aangewend? 
• Leg de verschillen qua gebruik uit ten opzichte van 

SHIZEN TAI. 
• Wat is HIDARI HANMI GAMAE? 

En MIGI HANMI GAMAE? 
• Hoe zijn de schouders? 

• Welke is de positie van de handen? 
• Hoe is het lichaamszwaartepunt gesitueerd? 

• Hoe zijn de knieën? 
• Hoe hoog moet deze houding zijn? 
• Welke is de richting van de benen? 
• Hoe is de spreiding van de benen? 
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KAMAE (vervolg) 
Triestig spektabel ! 

 

 
 

• Sommige karateka’s begrijpen niet dat SHIZEN TAI een 
gevechtshouding is. 

 

 
 

• Daarop is het beter HANMI GAMAE te gebruiken. 
 

XXX XXX 
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SONOBAZUKI 
 

• Welk is het hoofddoel van deze beweging? 
 
 

NAIHANCHI-DACHI 
 

 
 

• Wat betekent : de oksels sluiten? 
• Waarop moet men in’t bijzonder letten wanneer men 

Hikite uitvoert? 
• Waarom is de stotende arm onder de horizontale lijn? 

• Hoe moet de pols zijn. 
• Waarom moet men zich ontspannen na de Tsuki? 

• Wat betekent : met de heupen stoten? 
• Wat is het hefboomeffect in deze Tsuki? 

• Waarop moet men letten om van dit effect gebruik te 
maken? 

 
XXX XXX 
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SEISHAN-DACHI 
 
 
 

 
 
 

• SEISHAN DACHI is een toepassing van NAIHANCHI 
DACHI :waarom? 

• Welke zijn de voordelen van deze positie? 
• Vergelijk de positie van de vuisten met deze in 

NAIHANCHI DACHI? 
• Verklaar de beweging die op de Kime volgt. 

• Welk is het verschil tussen deze oefeningen en die welke 
de SHIAI? 

 
 

XXX XXX 
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II. SONO BA ZUKI 
 

Zo wordt de oefening genoemd die er in bestaat Tsuki en Keri 
te herhalen zonder verplaatsing. Bij het begin van elke 
training bereiden zelfs experts zich fysisch en mentaal voor, 
door deze oefening te doen. De beginners hebben al hun 
aandacht nodig om de bewegingen van armen en benen uit te 
voeren; indien men hieraan de beweging van het lichaam 
toevoegt dan worden ze verstrooid en krijgen ze de neiging 
om de KIME te verwaarlozen. Indien men de beweging van het 
lichaam elimineert, kunnen ze zich gemakkelijker 
concentreren op de beweging van de armen. Deze oefening 
laat toe de fundamentele rol van de heupen te begrijpen en de 
zin voor de KIME te ontwikkelen. 
Tijdens de training in groep wordt de overgang van de 
opwarming en de eigenlijke oefening in groep verzekerd door 
het ter plaatse herhalen van Tsuki's en Keri's. Dit creëert 
een gunstige atmosfeer voor de groepstraining. 
Typisch zijn hier het herhalen van Tsuki's links en rechts in 
de positie van NAIHANCHI DACHI of SHIKO DACHI, of het 
herhalen van GYAKU ZUKI vanuit de SEISHAN DACHI-
positie.   
 

A. NAIHANCHI DACHI – ZUKI 
Wat de houding betreft kan men zich grosso modo op de te 
kening baseren. Om deze houding te perfectioneren moet 
men wachten tot men aan de studie van de NAIHANCHI-
Kata toe is. 
Door de KIHON ontwerpt men de basis van zijn techniek en 
men verfijnt ze door de KATA's en de KUMITE, om dan 
weer over te gaan naar de KIHON en zo voort: op deze wijze 
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verhoogt men de stevigheid van zijn Karate; hieruit bestaat 
de dagelijkse karate training.  

1. De linkerarm is horizontaal, de handpalm naar onder 
gericht, de rechtervuist is aan de zijde getrokken, 
handpalm naar boven gericht. Vanuit deze positie 
lanceert men de rechter vuist naar voren terwijl men de 
handpalm naar onder draait; tegelijkertijd trekt men de 
linkervuist naar de zijde en wordt de handpalm naar 
boven gedraaid. Men gaat zo door, afwisselend stotend 
met de linker- en rechtervuist  
2. Op het moment van de stoot, moet men maximaal de 
kracht van de terugkerende vuist inzetten (die een 
hefboomeffect teweegbrengt).  De kracht van beide 
armen, van beide heupen en van beide benen moet 
gelijktijdig en met dezelfde omvang ingezet worden.   
3. De beide voorarmen strijken zo lang mogelijk langs de 
zijde (tijdens de Tsuki's en de Hikite). "De oksels 
sluiten" wordt dit genoemd ("Waki o Shimeru"). 
4. Hikite wordt recht naar achter getrokken. Bij deze 
beweging beeldt u zich in dat u de elleboog naar achter 
trekt en niet de vuist.  
5. Men heeft het gevoel dat men horizontaal stoot, maar 
omwille van de zwaartekracht (aan dewelke men geen 
weerstand biedt) bevindt de arm zich een beetje onder 
de horizontale lijn. 
6. Men gebruikt de polsspieren niet, maar men houdt de 
rug van de vuist op één lijn met de rug van de voorarm.   
7.  De heupen lanceren de vuist en versnellen zijn 
beweging. Het zijn de heupen die de vuist doen stoppen 
zonder dat de arm hier iets aan doet. Om de rol van de 
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heupen goed te leren kennen, kan men de Tsuki's 
combineren en NIDO ZUKI, SANDO ZUKI, enz… 
uitvoeren. 
Om de heupbeweging te oefenen is SHIKO DACHI een 
weinig gepaste houding; indien men deze oefening in het 
begin doet loopt men het risico de rol van de heupen te 
onder schatten en alleen maar met de armen te stoten.   
8.  Men moet zich onmiddellijk na de KIME volledig 
ontspannen. Kracht bewaren na de Tsuki kan alleen maar 
slecht zijn. 
De duur van de KINE moet zo kort mogelijk zijn; voor en 
na de KIME moet het lichaam volledig ontspannen zijn.  

 

B. TATE SEISHAN DACHI – ZUKI 
TATE SEISBAN DACHI wordt beschouwd als een variante 
op NAIHANCHI DACHI. De heuprotatie is tamelijk vrij, 
maar de positie van de knieën en de houding van het 
onderste gedeelte van het lichaam zijn echter deze van 
NAIHANCHI DACHI. Deze positie laat toe GYAKU ZUKI 
uit te voeren door de voorste voet naar binnen te draaien, 
zonder verder de positie van de benen te bewegen; vanuit 
JUN ZUKI of HANMI GAMAE is dit zeer praktisch. 
Men kan deze positie slechts vervolmaken door de 
SEISHAN Kata te trainen. 

1.  In essentie is deze Tsuki min of meer hetzelfde als 
deze van NAIHANCHI DACHI-ZUKI. In de praktijk is 
de voorarm meer gebogen; de achterste vuist bevindt 
zich meer naar voren dan in de positie van NAIHANCHI. 
Naarmate men meer ervaring opdoet, kan men ertoe 
komen Tsuki uit te voeren vanuit de positie welke de 
vuist inneemt in HANMI GAMAE.  
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2.  Men moet stoten vanuit de positie waarin de vuist 
zich bevindt, zonder ze eerst naar achter te trekken. 
3. Na de KIME moet men zich onmiddellijk ontspannen; 
uit reactie komen de heupen terug naar hun beginpositie 
evenals de borstkas en de vuisten. 
4. Om zich te oefenen op de ZANSHIN van SHIAI, 
neemt men de positie in van SHIKO DACHI en voert men 
dezelfde Tsuki uit en wordt de nadruk gelegd op het 
terugtrekken van de vuist naar de heup, na de Tsuki.  

 

         
 

 
XXX XXX 
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III. JUN ZUKI 
 

JUN ZUKI is de vuiststoot waarbij de vuist zich aan dezelf 
de kant bevindt als het been dat verplaatst wordt. 
Meestal wordt geoefend terwijl men zich voortbeweegt in de 
houding van ZEN KUTSU, maar men kan dit verder uitbreiden 
door de stoot te lanceren vanuit een verschillende positie, 
zoals b.v. SEISHAN DACHI, SHIKO DACHI enz … 
Traditioneel gezien werd de JUN ZUKI beschouwd als de kern 
van de basistechnieken; GYAKU ZUKI was er een variante van, 
die uitgevoerd werd vanuit dezelfde positie. 
De beweging van de vuist is dezelfde als deze van het lichaam, 
ze bevat geen rotatie. Vergeleken met GYAKU ZUKI of JUN 
ZUKI NO TSUKKOMI, geeft hij de indruk eenvoudig te zijn; 
in de praktijk laat hij moeilijk het gebruik toe van TAI 
SABAKI. Daarom is JUN ZUKI ook de techniek die het 
moeilijkst voor de tegenaanval te gebruiken valt in zijn pure 
vorm (in het geval van een tegenaanval van de tegenstander). 
Deze techniek kent de meest directe verplaatsing naar voren; 
de experts die over een goed evenwicht beschikken en over 
een groot vertrouwen aangaande de doeltreffendheid van hun 
vuisten gebruiken deze techniek met voorliefde. 
Het is kortweg een zeer eenvoudige maar zeer moeilijke 
techniek, en eens hij beheerst wordt blijkt hij zeer effectief 
te zijn. 
In deze zin kan men zeggen dat het Karate begint en eindigt 
met JUN ZUKI. Er wordt verteld dat Funakoshi Gichin, de 
vader van het moderne Karate, toen hij reeds over de 80 was 
op een dag zei dat hij de indruk had dat hij een beetje beter 
vatte wat JUN ZUKI was. Dat zou twee of drie jaar voor zijn 
dood geweest zijn. Dit geeft ons zowat de bedenking dat hij 
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zijn hele leven aan de perfectie van JUN ZUKI werkte. Dit is 
stof tot nadenken. 
Naast de studie der blokkeringen en ontwijkingen moet men er 
steeds zorg voor dragen de JUN ZUKI te vervolmaken.   
 

A. Houding : 
1. De benen 
a) Het voorste been is recht naar voren gericht; de 
achterste voet maakt een hoek van 50-55 ° ten opzichte 
van de richting der beweging; de achterste knie vormt 
een hoek van ongeveer 45° ten opzichte van diezelfde as; 
de richting van de knie is van groter belang dan deze van 
de voet. 
b) De afstand tussen de binnenkanten van de hielen 
bedraagt de lengte van twee vuisten. 
c) De voorkant van het been staat loodrecht op de 
grond. 
d) Het achterste been hoeft niet gespannen te zijn 
maar is eerder soepel. 
e) Men moet erop letten de hiel van het achterste been 
niet op te lichten; het is echter wel genoeg, contact te 
bewaren tussen de binnenkant van de voet en de grond.  
2.  De heupen en de borstkas. 
a)  Alle posities van de voet in KIHON zijn bepaald door 
de hoogte van de heupen. 
In de mate dat het hen niet hindert de volgende 
beweging op een natuurlijke wijze uit te voeren, zullen de 
beginnelingen hun positie wat lager brengen. De meer ge 
vorderde beoefenaars kunnen er zich op toeleggen op 
verschillende hoogten te trainen. Indien men vermoeid 
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is of indien men niet meer zo jong is, kan men in een 
hogere positie oefenen.  
b) Men traint met de idee van de gordelknoop (of de 
navel) recht naar voor te houden, in werkelijkheid is hij 
lichtjes naar buiten gedraaid (t.t.z. naar de kant van het 
achterste been). 
c) De borst staat min of meer loodrecht t.o.v. de grond. 
Vermijdt naar voor of naar achter ov.er te hellen. 
Slechter nog is de schouder aan de kant van de Hikite 
op te trekken of de borst schuin naar achter te draaien. 
Deze fout is een teken dat men zijn kracht slecht ver 
deelt over de verschillende spiergroepen.   
3. De vuist en de arm 
a)  De vuist stoot recht voor het midden van het lichaam. 
Men stoot met de idee van horizontaal te stoten, maar 
aangezien men een beetje toegeeft aan de 
zwaartekracht is het resultaat dat de arm zich een 
beetje onder de horizontale lijn bevindt. 
b) De Hikite wordt naar het nauwste deel van de romp 
(het middel) getrokken. De beginnelingen zullen er zich 
op toeleggen de vuist ter hoogte van de zwevende ribben 
te trekken om zich beter op de Hikite te kunnen 
concentreren. De vuist van de Hikite bevindt zich op de 
zijde en de elleboog is naar achter getrokken.   
4. Hoofd en nek 
a)  De nek is recht en ontspannen; de kin niet 
vooruitsteken . De halsspieren worden niet gespannen.   
b)  De blik is recht vooruit in de verte gericht (alsof men 
naar de bergen kijkt). Tijdens de beweging moet men 
erop letten deze wijze van kijken niet te veranderen.   

 

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


www.wado-kamigaito-ryu.be 27 

B. De beweging 
1. Tijdens groepstrainingen vordert men op het bevel 
HIDARI GAMAE met het linkerbeen, vanuit de YOI-
positie en men lanceert de vuist naar voren. De KIME 
wordt ingezet op het ogenblik dat de hiel de vloer raakt. 
Vervolgens vordert men, op bevel (ichi, ni, san …), 
beurtelings met ieder been, om telkens in dezelfde 
positie terecht te komen. 
Op het bevel MAWATTE JODAN AGE UKE verandert 
men van richting, men voert AGE UKE uit en men zet de 
reeks van JUN ZUKI voort.  
2.  Bij de aanvang van de beweging strekt men de 
achterste knie waardoor de heupen naar voor geduwd 
worden. De voorste knie plooit een beetje en draait naar 
de buitenkant. 
De hiel draait rond de voetpunt naar de binnenkant. 
Geheel het lichaamsgewicht verplaatst zich op het 
voorste been.   
3.  Om zijn kracht naar voren te concentreren is het 
belangrijk om niet te stijgen of te dalen op de benen 
tijdens de verplaatsing. 
Om dit te kunnen uitvoeren moet men de knieën en de 
andere gewrichten zeer soepel houden en elke overtollige 
spierkracht (inspanning) uitschakelen.  
De heupen worden naar voren geduwd en de benen volgen; 
dit is wat men noemt "lopen met de heupen". 
Kortweg: de verplaatsing van het lichaamszwaartepunt is 
rechtlijnig. Er wordt gezegd dat men in staat moet zi.in 
op de eerste verdieping te trainen zonder geluid te 
maken (in een traditioneel Japanse woning is de vloer van 
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de eerste verdieping zeer dun en laat het minste geluid 
door).   
4.  Om dezelfde reden moet men vermijden het lichaam 
van links naar rechts te balanceren. De gewrichten 
worden soepel ge houden en men laat het been naar 
voren glijden alsof men een bocht beschrijft. Wanneer 
men de knie verplaatst volgt geheel het been.  
5.  Bij de verplaatsing van de benen (in het Karate SURI 
ASHI genaamd), schuiven de voeten over de grond; de 
dikte van een blaadje papier scheidt de voet van de 
grond.  
6.  Op het einde van de verplaatsing, wanneer men het 
lichaamsgewicht weer op de voetpunt brengt, wordt de 
bal van de voet krachtig op de grond gezet terwijl hij nog 
enkele centimeters voortschuift. Dit remt de beweging 
van het lichaam af; op ditzelfde ogenblik verlaat de vuist 
de heup en op het ogenblik dat de hiel de grond raakt 
wordt de KIME ingezet. Voor deze oefening is de 
hoedanigheid van de vloer van groot belang: hij mag niet 
te glad zijn want dit hindert het schuiven en het stoppen, 
maar ook niet te ruw want dit bemoeilijkt een vlotte 
verplaatsing van de voet. Wat de beweging der vuisten 
betreft wordt verwezen naar SONO BA ZUKI in de 
NAIHANCHI-houding.   
7.  Alle bewegingen worden door de heupen 
gecontroleerd: het begin van de beweging, de 
verplaatsing van het lichaam en het einde van de 
beweging, worden door de heupen geregeld en beheerst. 
Men moet b.v. de schouders niet gebruiken om de 
beweging van de vuist te stoppen, noch de voorste knie 
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strekken om het lichaam te doen stoppen. Op het 
ogenblik dat de heupen stilhouden, trekt men de spieren 
van de vuist en arm eventjes samen, de borstkas en de 
schouders blijven soepel, ook de knieën buigen soepel: dit 
geeft een grote indringingskracht. 
Het komt erop aan om de energie die door de 
verplaatsing van het lichaam vrijkomt maximaal te 
gebruiken. 
Dit soort van Tsuki, uitgevoerd met een ideale 
concentratie en ontspanning van de kracht, geeft aan 
diegene die hem uitvoert en aan hen die ernaar kijken de 
indruk dat de arm die stoot van lood is; dit is wat men 
noemt een "zware Tsuki" (wat niet wil zeggen dat hij 
traag is).    
8.  Op het einde van de verplaatsing wordt de achterste 
voet niet "meegesleurd" op de grond. 
Een verkeerde keuze van de positie van de voorste voet 
doet de achterste voet terzijde schuiven; deze fout 
wordt snel een gewoonte, waarvan men zich moeilijk kan 
los maken. 
Maar men mag zich ook niet forceren om de achterste 
voet aan de grond geblokkeerd te houden. Op het 
ogenblik dat men de KIME in de stoot brengt, kan de hiel 
(van de achterste voet) rond de bal van de voet 
pivoteren. 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 
JUN ZUKI 

        
• Waarom is JUN ZUKI eenvoudig in KIHON 

Maar moeilijk in toepassing? 
• Waarom is JUN ZUKI een geliefde techniek bij de experts? 

• Welke is de richting van de blik? 
• Hoe is de nek? 

• Welk is de positie van de kin en hoe beïnvloed hij deze van de 
nek? 

• Welke is de richting van de arm die teruggetrokken wordt? Hoe 
is zijn positie? 

• Welke is de richting van de stotende arm? Hoe is zijn positie? 
• Hoe is de positie van de knie, het scheenbeen en de voet van 

het voorste been? En van het achterste been 
• Welke is de hoogte van de heupen? 

• Welke is de richting van de romp, van voren gezien en van boven 
gezien?  

• Hoe breed zijn de voeten gespreid? 
• Hoe wordt de lengtespreiding van de benen bepaald? 
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De beweging 

 
 

• Wat betekent: vorderen met de heupen? 
• Hoe moet het lichaamszwaartepunt verplaatst worden en 

waarom?  
• Waarop moet men letten om dit te bereiken? 

• Wat is een « zware » stoot? 
• Leg concreet de controle van de heupen over de beweging uit. 

• Leg het begin van de beweging uit. 
1. Welk lichaamsdeel verplaatst zich het eerst? 

2. Hoe verplaatsen zich knie en voet? 
3. Hoe verplaatst zich het lichaamsgewicht? 

• Wat is SURI ASHI? 
• Welk is de beweging van het achterste been op het einde van 

de verplaatsing? 
• Waarop moet men letten? 

• Verklaar de verhouding tussen de KIME en de toestand van de 
vloer. 
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IV. GYAKU ZUKI 
 

Zo noemt men de vuiststoot die uitgevoerd wordt aan de 
tegenovergestelde kant van het been dat verplaatst wordt. 
Men oefent deze stoot, zoals JUN ZUKI, in de positie van 
ZEN KUTSU DACHI. De voeten zijn ten opzichte van elkaar 
niet in dezelfde positie als in JUN ZUKI. Bij de 
voortschrijdende beweging wordt een wijde romprotatie 
gevoegd (en in het bijzonder van de heupen). Aangezien deze 
combinatie van bewegingen niet eenvoudig is, veroorzaakt ze 
heel wat moeilijkheden. 
De verplaatsing naar voren is heel wat korter dan deze van 
JUN ZUKI, maar de heuprotatie is veel meer uitgesproken. 
Daarom neemt men een brede positie van de voeten aan, wat 
toelaat met meer stabiliteit te stoten.  
Wanneer men deze stoot met een Keri combineert (KETTE 
GYAKU ZUI<I) dan heeft men meer stabiliteit dan in JUN 
ZUKI. De combinatie is gemakkelijker en handiger in het 
gevecht. 
Een van de karakteristieke trekken van deze Tsuki, en een 
zeer belangrijke trouwens, is dat men in de toepassing ervan 
een aanval kan uitvoeren vanuit een veiliger positie. Men kan 
inderdaad de voorarm als steun voor een ontwijking gebruiken 
in het geval dat de tegenstander een aanval wil doen. 
Zowel bij het vorderen in YORIASHI als bij het afwachten 
van een aanval van de tegenstander, kan men deze stoot 
steeds uitvoeren door terzijde te neigen, op het voorste been; 
dit is een ander voordeel van GYAKU ZUKI.  Deze Tsuki wordt 
zeer vaak uitgevoerd in tegenaanval, in het bijzonder bij 
beginners omdat men de voorste arm gebruikt voor de 
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verdediging en men vanzelf tot deze positie overgaat voor de 
tegenaanval. 
Deze voorbeelden tonen aan dat deze Tsuki handiger is dan de 
andere Tsuki's. Men kan een goed vechter zijn in alle 
wedstrijden eenvoudigweg dank zij GYAKU ZUKI. De 
beginners zullen er zich dus eerst op toeleggen deze stoot 
efficiënt te maken in het gevecht. 
A. Houding 

1. Deze Tsuki wordt op dezelfde hoogte (of een ietsje 
lager) gestoten als JUN ZUKI. De afstand die de voeten 
in de leng te van elkaar scheidt, van voor naar achter, is 
een beetje korter, maar de spreiding der voeten is 
breder dan in JUN ZUKI. Dit brengt een grotere 
heuprotatie naar de kant van de Hikite met zich mee. 
Indien men de voeten zo plaatst dat de lijn die de hielen 
verbindt met de as van de vorderingsbeweging een hoek 
van 45° vormt, en indien men de hoogte van de heupen 
vastlegt, dan volgt de spreiding der voeten hieruit op een 
natuurlijke wijze. 
De spreiding der voeten (afgemeten tussen de 
buitenkanten van de voeten) is ongeveer dezelfde als de 
breedte der schouders. De kleine verschillen die kunnen 
optreden zijn te wijten aan de verschillen in 
lichaamsbouw van de beoefenaars. 
De beginnelingen nemen een positie aan die een beetje 
breder is dan deze van de gevorderden.   
2.  Men draait de heupen zo, dat men het gevoel heeft 
dat de knoop van de gordel naar voor gericht blijft; in 
werkelijkheid is hij een beetje gedraaid naar de kant van 
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het voorste been, het tegenovergestelde van wat zich in 
JUN ZUKI voordoet. 
3. De beide knieën zijn naar voren gedraaid. De 
achterste voet, lichtjes omgebogen, is 20 tot 30° naar 
buiten gedraaid. 
4. Alle elementen van de houding, t.t.z. de rechte hoek 
die het voorste scheenbeen met de vloer maakt, de 
lichte plooiing van de achterste knie, de positie van de 
borstkas, de Hikite, de arm met dewelke men stoot,  
enz … , al deze elementen zijn plus minus dezelfde als 
deze in JUN ZUKI.  
5. Men moet vermijden teveel spanning op de zijde te 
zetten (of de heup), aan de kant van de Hikite. 
M.a.w. de kracht moet evenredig verdeeld worden over 
alle spieren.   

 

B. De beweging 
1.  Tijdens de groepstrainingen zijn de bewegingen die 
men uitvoert op de bevelen: YOI en HIDARI GAMAE, 
dezelfde als bij JUN ZUKI. Vervolgens, op het bevel 
SONO BA DE IPPON TOTTE, stoot men met de 
rechterarm, ter plaatse door de heupen te draaien. Door 
deze heupbeweging wordt de linkervoet vanzelf schuin 
naar achter verplaatst en gaat men over in de positie van 
GYAKU ZUKI. Vervolgens vordert men met het 
achterste been op ieder bevel (ichi, ni, san… ) en men 
stoot met GYAKU ZUKI in dezelfde positie. 
Op het bevel MAWATTE GEDAN BARAI, draait men 
180° terwijl men GEDAN BARAI uitvoert. Daarna gaat 
men door met GYAKU ZUKI na het bevel SONO BA DE 
IPPON TORU.  
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2.  Gezien de spreiding van de benen, heeft men vaak de 
neiging om geheel het lichaamsgewicht op één been te 
brengen, al vorens het andere been vooruit te brengen: 
dit is een verkeerde beweging. De lijn waarop het 
lichaamszwaartepunt zich verplaatst moet, zoals in JUN 
ZUKI, een rechte lijn zijn en geen kronkellijn. 
Om zich correct te verplaatsen moet men de heup- en 
knie gewrichten zeer soepel houden. Men vordert 
terwijl men met de knie een kleine boog beschrijft. Deze 
boog is meer uitgesproken naar binnen gericht dan deze 
die bij JUN ZUKI door de knie beschreven wordt.  
3.  Men kan deze beweging van de knie als volgt 
verklaren:   
a)  Indien men de voet rechtlijnig voortbeweegt in ZEN 
KUTSU dan loopt men het risico om hem te hevig tegen 
de grond aan te wrijven of neer te zetten en bijgevolg, 
met het doel dit te vermijden, brengt men het 
lichaamszwaarte punt hoger. Men kan deze fout 
vermijden door met de voet een boog naar binnen te 
beschrijven. 
b)  Deze kleine cirkelbeweging van de knie laat toe de 
heuprotatie, die erop moet volgen, natuurlijker uit te 
voeren.   
c)  Deze beweging laat toe om de gewoonte aan te nemen 
om de geslachtsdelen te beschermen ten opzichte van de· 
tegenstander, door de knieën te sluiten terwijl men 
vordert. 
4.  De druk van het achterste been, die de heupen naar 
voor duwt, doet de hiel van de voorste voet naar binnen 
draaien (deze positie van de hiel laat toe een correcte 
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positie van het lichaamszwaartepunt te bewaren); 
vervolgens vordert het achterste been zoals beschreven 
in de voorgaande paragrafen. De voetpunt strijkt neer 
over de grond en stopt. Wanneer de hiel de grond raakt 
stoot men met de achterste vuist door de heupen te 
draaien. De essentiële punten in de opeenvolging van 
bewegingen, zijn min of meer dezelfde als bij JUN ZUKI, 
met uitzondering van de lengte der verplaatsing en de 
omgang van de heuprotatie.  
5. Het is zeer belangrijk dat deze opeenvolging van 
bewegingen die aanvangt met het pivoteren van de 
voorste voet en eindigt met de KIME, gevolgd door het 
ontspannen van het lichaam, cirkelvormig zou zijn, soepel, 
natuurlijk en regelmatig (zonder horten of stoten). Het 
is echter wel didactisch verantwoord om bij het begin 
van de training wanneer men de beweging aan de 
beginnelingen voordoet, een onderbreking in te lassen op 
het ogenblik dat de voetpunt de grond raakt en dan te 
stoten wanneer de hiel neerkomt, door krachtig de 
heupen te draaien. 
6. Op het ogenblik van de stoot, draaien de knie en de 
hiel van het achterste been wegens de heuprotatie naar 
binnen in de houding van GYAKU ZUKI. Het achterste 
been mag niet meegesleurd noch· 11vastgezet11 worden 
door de spieren te spannen. De heupen beheersen al de 
bewegingen en indien al de heupbewegingen correct zijn 
dan volgen de bewegingen van de benen op een 
natuurlijke wijze. 

XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 
 

GYAKU ZUKI 
 

• Leg het verschil uit tussen deze techniek en JUN ZUKI:   
1) Voordelen of nadelen (ter plaatse of met verplaatsing) 

2) De elementaire lichaamsbewegingen als de verplaatsing, de 
lichaamsrotatie, de ontspanning van de vuist, … 

3) De zijwaartse spreiding van de voeten (de reden van dit 
verschil) 

4) De bijzondere eigenschappen in de toepassing (voordeel, nadeel, 
ter plaatse, met verplaatsing) 

 

     
 

De Houding 
• Welke is de zijwaartse en voorwaartse spreiding der voeten? 

• Hoe wordt de positie van de voeten bepaald? 
•Welke is de richting van de achterste voet en de knie? 
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Beweging 

 

 
 

• Leg de verplaatsing van het lichaam uit en preciseer deze van 
het lichaamszwaartepunt. 

• Tijdens de verplaatsing beschrijft de voet een kleine halve 
cirkel; geef hiervoor tenminste drie redenen. 

• Vergelijk de omvang van de heuprotatie bij GYAKU ZUKI en 
JUN ZUKI. 

Tijdens het gevecht 
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V. JUN ZUKI NO TSUKKOMI 
 

Deze beweging kan beschouwd worden als een toepassing van 
JUN ZUKI. Volgens de betekenis van het Japanse woord 
(TSUKKOMI: duiken), moet men zich het ogenblik inbeelden 
waarop men zich zonder aarzelen, met een volledige inzet, in 
de aanval gooit. 
Waar op dat ogenblik alles om gaat, is vaak de stabiliteit van 
het lichaam ofwel de kwaliteit van de slagen die volgen in het 
geval dat de aanval mislukt. 
Maar zoals een tol of een fiets hun stabiliteit vinden in de 
snelheid van hun beweging, moeten de Wado-Ryu-karateka's 
vechten in een rustige beheersing en hun bewegingen 
aaneenschakelen zonder horten of stoten, zoals stromend 
water van een rivier. 
Het geheim, dat de vechter toelaat zonder moeite van een 
stevige houding, waarin men de knie diep buigt, in andere 
houdingen te laten overgaan, ligt in de bewegingsfunctie van 
de heupen (zij geven ontstaan aan de beweging) en in de 
soepelheid van het lichaam. Wij moeten ertoe komen om te 
leven en te bewegen in een wereld waarvan de leerlingen der 
andere stijlen niet eens het bestaan vermoeden. 
Het kost minder tijd om met de voorste vuist te stoten, maar 
deze stoot mist vaak aan voldoende kracht omdat het 
aanvalstraject te kort is. JUN ZUKI NO TSUKKOMI laat toe 
aan dit gebrek tegemoet te komen door de romp te buigen en 
door een heuprotatie van 90° uit te voeren totdat de buste 
zich volledig in profiel bevindt ten opzichte van de 
tegenstander. 
Onafhankelijk van de idee om verder te stoten moet men zich 
er voor JUN ZUKI NO TSUKKOMI op toeleggen om een zo 
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groot mogelijke hoeveelheid beweging te zoeken in de 
hierboven beschreven technieken. 
Wanneer men deze Tsuki inoefent dan moet men zich tot doel 
stellen zijn basisidee te vatten en de typische beweging van 
deze Tsuki aan te leren. Voor het gevecht is het noodzakelijk 
de verschillende varianten te kennen.  
Eén daarvan is TOBIKOMI ZUKI, een andere NAGASHI 
ZUKI. Het probleem om naar een verwijderd doel te stoten 
kan vaak opgelost worden door de voorwaartse verplaatsing 
van TOBIKOMI ZUKI. Wanneer men JUN ZUKI NO 
TSUKKOMI uitvoert is het moeilijker om een tegenstoot van 
de tegenstander te 
ontwijken. Dit gebrek wordt 
dan weer goed gemaakt door 
NAGASHI ZUKI, waarin een 
ontwijkings-   
beweging in KAISHIN vervat 
zit. Deze KAISHIN-
ontwijkingsbeweging kan ook 
het gebrek aan evenwicht bij 
JUN ZUKI NO TSUKKOMI 
goedmaken. 
Uiteindelijk kan de training van JUN ZUKI NO TSUI<KOMI 
en van zijn toepassingen, een hulpmiddel zijn voor de 
beoefenaars die teveel met stijve of niet genoeg gebogen 
knieën werken, om zodoende- deze fout af te leren.   
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A. JUN ZUKI NO TSUKKOMI 
 

1. DE HOUDING 
a)  In deze Tsuki is er geen spreiding van de voeten: de 
hiel van de achterste voet bevindt zich achter deze van 
de voorste voet, en de achterste voet is 90° gedraaid 
t.o.v. de as van de beweging. 
De beginnelingen kunnen een kleine spreiding tussen de 
voeten bewaren en deze beetje bij beetje versmallen 
naargelang ze vooruitgang maken. 
Let er vooral op niet zulke houding aan te nemen dat de 
achterste voet de verlenging van de as van de voorste 
voet snijdt en ermee een T-vormt.   
b)  Buig de voorste knie diep door zodat hij loodrecht op 
het uiteinde van de voet staat. 
In deze houding is de afstand tussen de voeten in de 
lengte een beetje korter dan deze van JUN ZUKI 
aangezien men de gebogen knie verder laat doorbuigen en 
men de heupen op dezelfde hoogte houdt als in JUN 
ZUKI. 
c)  Draai de romp zo naar achter dat hij en in het bijzon 
der de heupen compleet in profiel zijn t.o.v. de tegen 
stander. De gordelknoop is helemaal terzijde gedraaid 
(hij is t.o.v. de as van de vorderingsbeweging 90° 
georiënteerd).   
d)  Trek de achterste arm krachtig achteruit (net alsof 
men hem achter de rug trekt), zodanig dat de voorarm 
een rechte hoek maakt met de oppervlakte van de borst. 
e) Stoot met de andere vuist op Jodan-niveau ter 
hoogte van uw ogen en kijk naar boven alsof u mikt 
tussen de kneukels van uw wijs- en middenvinger.   
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f)  Het achterste been (knie en voet) is geheel zijwaarts 
gericht (het vormt een hoek van 90° met de as van de 
vorderingsbeweging); de knie is tegelijk gestrekt en 
soepel.   
2. DE BEWEGING 
a) Tijdens de groepstrainingen zijn de bevelen dezelfde 
als voor JUN ZUKI. 
b) Men moet de resultaten van de drie types van kracht 
samenbundelen t.t.z. deze van de vorderingsbeweging (de 
verplaatsing naar voor), deze van de heuprotatie (90°) en 
deze van de buiging van het lichaam naar voor. Het is 
beter bij het begin van iedere training, om wat trager te 
werken en aandacht te besteden aan de verbetering van 
de vorm in het algemeen en aan ieder van zijn 
bestanddelen in het bijzonder om daarna geleidelijk, in 
de mate dat u gewoon raakt aan deze houding, de 
snelheid en de kracht van de stoot te verhogen. Deze 
opmerking geldt trouwens voor alle trainingen van 
KIHON maar voor JUN ZUKI NO TSUKKOMI is het 
moeilijker een synthese te maken van de belangrijke 
elementen als: versnelling, handhaving van de goede vorm 
en beweging, instandhouding van het evenwicht, 
concentratie van de kracht, enz… 
c)  Vele elementen van deze bewegingen zijn dezelfde als 
bij JUN ZUIKI; maar de Tsuki-beweging stopt niet bij 
het neerplaatsen van de hiel op de grond. De buiging van 
de knie naar voor en de heuprotatie zetten de beweging 
verder en men steekt de schouder van de voorste arm 
maximaal naar voren. 
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d) Men kan vermijden het lichaamszwaartepunt te 
verhogen of te verlagen door de voorste knie in dezelfde 
hoek stand te houden in het begin van de beweging, 
wanneer men de knie en de voorste voet draait. Dezelfde 
opmerking geldt voor de andere basistechnieken maar in 
JUN ZUKI NO TSUKKOMI is deze beweging relatief 
moeilijker, vooral voor de beginnelingen omwille van de 
diepe buiging van de voorste knie. Wanneer u het 
been naar voren glijdt, strek dan stevig de knie die even 
daarvoor nog gebogen was om het lichaam naar voor te 
duwen. 
e)  Belangrijke opmerking voor alle beginnelingen:  het is 
van belang om de heup die aan de Hikite-zijde gesitueerd 
is naar achter te trekken om ze beter in profiel te 
plaatsen (MAHANMI). 

 
 

XXX XXX 
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B. TOBIKOMI ZUKI 
 

1.  Dit woord is afgeleid van het werkwoord "Tobikomu" 
(zich gooien in, zich lanceren, springen en indringen), 
maar deze techniek wordt uitgevoerd door over de grond 
te schuiven met de zool van de voet (SURI ASHI) zoals 
de andere technieken van KIHON. 
Er is echter wel een belangrijk verschil tussen de ver-
plaatsingsbeweging van deze techniek en deze van de 
andere basistechnieken: het achterste been wordt 
achter zich meegesleurd en begeleidt de vorderende 
beweging van het lichaam. 
2.  De uitgangshouding is HANMI GAMAE. Tijdens het 
gevecht zijn de handpalmen naar elkaar gericht (ze zijn 
naar elkaar gedraaid), de TETTSUI zijn naar beneden 
gericht. Tijdens de basistraining zoekt men de grootst 
mogelijke beweging van de arm. Bijgevolg draait men de 
palm van de voorste hand naar boven en deze van de 
achterste hand naar beneden. 
Men houdt beide handen een beetje lager dan in een 
normale HANMI GAMAE, plus minus ter hoogte van de 
buik.  
3.  Over ‘t algemeen oefent men deze Tsuki van uit de 
positie hierboven beschreven en men stoot rechtstreeks 
met de voorste arm, op het einde van de verplaatsing in 
YORI ASHI. 
In het begin traint men deze Tsuki ter plaatse om de 
KIME te vinden. Deze techniek is eveneens zeer 
efficiënt wanneer hij toegepast wordt met FUMI KOMI-
verplaatsing.   
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4.  Men gooit het lichaam al buigend naar voren. Men 
brengt het voorste been ver naar voren en men trekt 
vervolgens op een natuurlijke wijze het achterste been 
met zich mee, zodanig dat het onderste gedeelte van het 
lichaam zich in dezelfde positie bevindt als in JUN ZUKI 
NO TSUKKOMI. Wanneer de hiel van de voorste voet de 
grond raakt, stoot men met de voorste arm terwijl men 
de achterste vuist ter hoogte van de borst brengt en 
gelijktijdig de handpalm naar boven draait. In deze 
techniek is er geen rotatie van de borstkas; verander dus 
de richting van het borstvlak niet. 
5.  Het begin van de beweging van de vuist kan 
vergeleken worden met hetgeen gebeurt met de 
passagiers op een bus, wanneer deze bruusk stoot: hun 
inertie doet hen naar voren vallen. Men kan dit 
inertieverschijnsel gebruiken om met deze Tsuki te 
stoten, terwijl men het lichaam naar voren gooit en de 
romp naar voren buigt om het effect beter te doen 
uitkomen. 
6.  Maak gebruik van de plotse overgang van 
krachtsconcentratie naar ontspanning om de vuist terug 
te trekken. Indien deze stoot op een ideale manier 
uitgevoerd wordt, dan veroorzaakt hij in het ganse 
lichaam een aangename schok en "knalt" hij als een 
zweepslag. Men zegt dat zolang u zelf de heen-en-weer-
beweging van uw vuist kan zien, u zichzelf nog niet als 
gevorderd moet beschouwen. 
De beginnelingen moeten de vuist welbewust 
terugtrekken, maar de gevorderden doen dit a.h.w. 
onbewust net als een actie-reactie-effect.  
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7.  Het is eveneens van belang deze stoot uit te voeren, 
zo nu en dan, vanuit MU GAMAE (zonder KAMAE) t.t.z. 
vanuit een rechtopstaande natuurlijke positie, waarbij de 
armen naast het lichaam hangen: dit is een voorbereiding 
op het echte gevecht.   

 
C. NAGASHI ZUKI 

 

Deze techniek is een geëvolueerde vorm van TOBIKOMI 
ZUKI. Het gaat erom deze stoot uit te voeren, gepaard met 
een KAISHIN-ontwijking. 
Op het ogenblik van de buiging van de voorste knie en van de 
vuiststoot die dit vergezelt, combineert men de beweging 
van TOBIKOMI ZUKI met een heuprotatie naar achter 
(rugwaarts). 
Door deze heupbeweging beschrijft de achterste voet een 
boog naar achter, rond het draaipunt van de voet, een 
beetje zoals een kompas rond z'n punt draait. Deze richting 
van de eind positie vormt een hoek van 45° met deze van de 
beginpositie. De andere bewegingen zijn identiek aan deze 
van TOBIKOMI ZUKI. Het is van essentieel belang deze 
beweging in te zetten met een praktisch onzichtbare rotatie 
van de heupen en van de voorste voet naar buiten, terwijl 
men het lichaam recht naar voren gooit. 
Deze beweging doelt erop, in het echte gevecht of in het 
vrije gevecht op hoog niveau, het initiatief te ontnemen aan 
een tegenstrever die zich reeds "in gang" gezet had om u 
aan te vallen (GO NO SEN O TORU).  

Zonder de slag of stoot van uw tegenstander, die u reeds aan 
het aanvallen is, af te weren, ontwijkt u hem in één keer 
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terwijl u het lichaam in profiel draait. U maakt van deze 
lichaamsrotatie gebruik om toe te slaan. 
Dit laat u toe gebruik te maken van de beweging van de tegen 
stander voor uw tegenaanval. 
In het algemeen gebruikt men de achterste arm om het 
resultaat van de ontwijking te beveiligen, door hem tussen het 
lichaam en de arm (of het been) van de tegenstander in te 
plaatsen zoals een wig in een boom. 
(zie KIHON KUMITE nr.3)  
 
NOTA 
 

Herhaling van enkele definitie betreffende de 
verplaatsingen:   
 

YORI ASHI is de verplaatsing door 
dewelke men naar voren glijdt, eerst met 
het voorste been om het te laten volgen 
door het achterste been; beide benen 
kruisen mekaar niet. 
FUMIKOMI bestaat erin het achterste 
been naar voren te brengen. 
De overgang (translatie) betekent de 
verplaatsing van het lichaam in een rechte 
lijn. 
Rotatie betekent het lichaam verplaatsen 
rondom een as, dit is dus een cirkelvormige 
beweging.  

 
XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen  

JUN ZUKI NO TSUKKOMI 
 

   
 

• Welke zijn de bijzondere eigenschappen van deze TSUKI, 
dewelke de gebreken van JUN ZUKI compenseren? 

• Welke doeltreffendheid moet deze TSUKI prijsgeven, om zijn 
eigen doeltreffendheid te bekomen, in vergelijking met de andere 

technieken? 
• Deze KIHON-beweging is op zichzelf niet erg praktisch in het 

gevecht;  
Geef twee voorbeelden van zijn toepassing. 

• Vernoem de krachtselementen die tot de uitvoering van deze 
TSUKI bijdragen (in vergelijking met JUN ZUKI en GYAKU ZUKI) 

 
XXX 
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Houding 
 

 
 
 

• Welke is de spreiding van de voeten in lengte en breedte?  
Vergelijk met JUN ZUKI. 

• Welke is de richting van de borstkas en van de heupen?   
• Om welke hoogte wordt de TSUKI uitgevoerd?   

• Hoe is de voorste knie en de achterste?   
• Welke zijn de richtingen van beide voeten?   

 
 
 

XXX XXX 
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TOBIKOMI ZUKI 

 
 

• Verschil met JUN ZUKI NO TSUKKOMI.   
• Verklaar de houding van de vuisten (positie en richting).   

• Welke zijn de krachtselementen in deze TSUKI;  
Vergelijk ze met de basisbeweging.   

• De vuist die niet stoot, wordt niet achterwaarts getrokken 
(HIKITE); waarom?   

• Verklaar het gebruik van de inertiekracht voor de beweging van 
de armen.   

• Waarop dient gelet te worden bij deze TSUKI in het werkelijk 
gevecht?   

XXX 
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NAGASHI ZUKI 
 

 
• Wat is het verschil tussen TOBIKOMI en NAGASHI ZUKI  
Voor wat betreft het onderste gedeelte van het lichaam?   

• Wat is er karakteristiek aan deze TSUKI en welke voordelen 
levert hij op?   

• Wat betekent: GO NO SEN O TORU ?   
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VI. GYAKU ZUKI NO TSUKKOMI 
 

Bij deze techniek gebruikt men maximaal de rotatie van de 
heupen. De schouder welke de Tsuki begeleidt wordt ver naar 
voren gebracht. Daarbij komt nog dat men de romp een beetje 
naar voren buigt. 

 
 

De verplaatsing van het lichaam is niet zo belangrijk en dit is 
karakteristiek voor deze stoot. Het hoofddoel van deze 
techniek is de studie van een zeer uitgesproken heuprotatie. 
Een beweging zoals deze die op de tekening voorzien is van 
een kruis, heeft geen enkele zin. Het is een typisch voorbeeld 
van een onevenwichtige positie: daarom noemt men ze 
vulgairweg “Heppiri goshi" (oftewel: houding waarbij men een 
wind laat).   
 

 
 

Er valt veel te verliezen en weinig te winnen indien men traint 
vertrekkende vanuit een dergelijke trieste houding. 
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Vaak is het in een werkelijk gevecht onvoldoende om met 
GYAKU ZUKI naar midden-niveau te stoten, aangezien het 
menselijk lichaam ter hoogte van de borst beschermd wordt 
door de ribben en ter hoogte van de buik door een dikke 
vetlaag. Meer nog: iedereen die aan sport doet of een 
vechtkunst bedrijft heeft de instinctieve neiging om het 
lichaam achteruit te trekken om het bijna of geheel buiten 
bereik te brengen van de slag of stoot. Daarom is het nodig de 
penetratiekracht van de stoten naar de romp te verhogen, in 
verhouding tot deze naar het gezicht. 
Men kan dus veronderstellen dat deze techniek er eerst op 
gericht is om deze penetratiekracht te ontwikkelen. Op de 
tweede plaats gebeurt het vaak tijdens het gevecht dat men 
zijn tegenstrever stoot terwijl men zijwaarts ontwijkt in 
SOKUSHIN om een mogelijke tegenaanval te doen mislukken. 
GYAKU ZUKI NO TSUKKOMI is zeer nuttig om een 
dergelijke aanval te ontwikkelen. Deze techniek komt 
eveneens van pas om het initiatief te nemen op een verdedi 
ging (GO NO SEN O TORU- vgl. NAGASHI ZUKI). Door deze 
basistechniek kan u tot zo'n houding in het gevecht komen en 
men ontwikkelt de mogelijkheid om gevechten van hoge 
kwaliteit te leveren. 
Uiteindelijk leidt een serieuze training van deze techniek tot 
het verbeteren van het onvoldoende draaien van de heupen 
hetgeen men bij sommigen opmerkt bij het uitvoeren van 
andere KIHON-bewegingen (in het bijzonder van GYAKU 
ZUKI). 
 
 

XXX XXX 
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A. HOUDING 
 

1.  Men kan de positie der voeten, voor deze beweging, 
aannemen door het been, dat zich aan de tegengestelde 
kant bevindt van de arm die stoot, naar voor te brengen 
vanuit de NAIHANCHI DACHI-positie. De voorsprong 
van de voorste voet t. o. v. de achterste voet is van 
weinig belang. De achterste voetpunt bevindt zich op één 
lijn met de achterste boord van de voorste voet. De 
spreiding tussen de voeten moet een beetje breder zijn 
dan deze van NAIHANCHI DACHI. Tenminste tijdens de 
basistraining. Mensen met een normale lichaamsbouw, 
nemen een voetspreiding aan ongeveer gelijk aan de 
dubbele breedte der schouders; de spreiding wordt 
gemeten tussen de buitenkanten van de voeten. De 
gevorderden trainen met een spreiding die kleiner is dan 
deze van de beginners. De oudere karateka's stellen zich 
eveneens tevreden met een kortere spreiding dan deze 
van de beginners. 
Bepalend voor de spreiding der voeten is de hoogte van 
de heupen en het komt zelden voor dat de heupen hoger 
staan dan in JUN ZUKI, GYAKU ZUKI enz … 
2.  De voorste knie is diep gebogen, zover dat de 
voorkant van de knie loodrecht op het uiteinde van de 
voet staat. Van voren bekeken moet het voorste been 
volledig verticaal zijn. 
De voorste voet wordt lichtjes naar binnen gedraaid, wat 
de neiging tegengaat om het voorste been te strekken en 
om de binnenkant van de dij te tonen (wat zou gebeuren 
indien de voorste voet en de knie naar buiten gericht 
waren). 
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3. De achterste knie is helemaal naar binnen gericht, 
wegens de heuprotatie. De achterste voet volgt deze 
beweging van de heupen en van de knie; hij is eveneens 
naar binnen gedraaid. De achterste knie kan een beetje 
gebogen worden maar moet soepel blijven. 
4.  Men draait de heupen zo, dat het heupbeen van de 
kant van de Tsuki naar voor steekt in de richting van de 
stoot. 
5. De borstkas is lichtjes naar voren gebogen; de 
stotende arm bevindt zich na de stoot onder de 
horizontale lijn en de schouder volgt hem naar voren. 

 

     
 
 

XXX XXX 
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B. DE BEWEGING 
 

1.  De gebruikte bevelen (YOI, HIDARI GAMAE, SONO 
BA DE IPPON TORU) zijn dezelfde als voor GYAKU 
ZUKI. 
2. De hiel van de voorste voet draait langs binnen rond 
de voetpunt (zoals een kompas rond zijn spil); het hele 
voorste been volgt hem en richt zich naar de binnenkant. 
Het hele lichaamsgewicht wordt door dit been gedragen. 
3. Zonder de positie van het voorste been te 
veranderen, brengt men de achterste knie naast de 
voorste knie en men laat hem deze een knielengte 
voorbijsteken. Het achterste voetpunt raakt de grond. 
4.  Vervolgens dit been zijwaarts schuiven, naar de 
buitenkant en lichtjes naar voor; dit been wordt het 
voorste been. 
Terwijl men de hiel op de grond zet, draait men krachtig 
de heupen en stoot volgens de typische vorm van deze 
Tsuki. Trek de ellegoog in Hikite stevig naar achter om 
de beweging groter te maken. 
5. De achterste knie draait naar binnen, pivoteert rond 
het voetpunt en wordt naar achter en naar buiten 
gericht, wat de houding van deze Tsuki voltooit. 
6. Deze opeenvolging van bewegingen moet ineens 
uitgevoerd worden zonder pauze, zonder vertraging maar 
ook niet overhaast, naargelang de gesteldheid waarin men 
zich voelt bij iedere training. 
De heupen moeten steeds, gedurende de hele beweging 
op dezelfde hoogte blijven. 

 

XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 

 
 

GYAKU ZUKI NO TSUKKOMI 
 
 

 
 
 

• Beschrijf de bijzondere eigenschappen van deze techniek. 
Vergelijk met GYAKU ZUKI. 

• Met welk doel traint men deze techniek?   
• Welke zijn de aspecten van deze techniek die kunnen bijdragen 

tot de verbetering van GYAKU ZUKI?  
Waarom zijn ze noodzakelijk? 
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Houding 

 
 

  
 
 

•Welke is de spreiding van de voeten in de lengte en de breedte?   
• Hoogte en richting van de heupen?   

• Hoe is de voorste knie en de achterste?   
• Beschrijf de toestand van het bovenlichaam (schouders, romp…). 

 
 
 

XXX XXX 
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Beweging 
 
 

 
 

• Welke is de begin beweging van deze TSUKI?   
• Leg de verplaatsing van het been uit (voet en knie).   

• Vergelijk deze TSUKI met GYAKU ZUKI op het ogenblik van de 
KIME.   

• Hoe worden de knie en voet van het achterste been geplaatst 
op het einde van de verplaatsing?   

 
 
 

XXX XXX 
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• Waarom is de vorm zoals hij op de tekening wordt voorgesteld, 
verkeerd!   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
XXX XXX 
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VII. DE KERIS 
 

De Keri's (schoppen in Karate) zijn karakteristiek voor het 
Karate t.o.v. bijvoorbeeld het boksen. De verplaatsingen in 
SURI ASHI spelen een grote rol in het uitvoeren van de 
Keri's; SURI ASHI is bijna onontbeerlijk bij de toepassing 
ervan. Deze wijze van verplaatsing vereist op zijn beurt de 
bekwaamheid om zeer moeilijke ontwijkingsbewegingen uit te 
voeren zoals bijvoorbeeld KAISHIN. 
Als men jong is en boordevol energie zit en men over een 
goede soepelheid en reflex kan beschikken dan moet men 
verschillende types van Keri aanleren en perfectioneren en 
toepassen in het vrije gevecht of in wedstrijden. 
Experts geven vaak de voorkeur aan de Tsuki's omdat deze 
vaak efficiënter zijn; dit betekent echter niet dat de Keri's 
geen waarde zouden hebben. Als een expert een kleine fout in 
de bewegingen van zijn tegenstrever waarneemt, dan vertrekt 
zijn Keri a.h.w. automatisch. Hun tegenstrevers moeten dus 
niet nalaten hun voorzorg te nemen tegen de Keri's van de 
experts. Deze verdoken dreiging kan de vrijheid en de 
stoutmoedigheid van hun tegenstrevers intomen; dit feit laat 
toe te zeggen dat de Keri's ook voor experts steeds nuttig 
zijn. 
Verwaarloos dus de training van de Keri's niet, zelfs indien u 
ze niet vaak toepast. 
Vergeleken bij de Tsuki's zijn de Keri's veel moeilijker 
toepasbaar in het reële gevecht. Door het feit dat men één 
der benen immobiliseert om het lichaam te ondersteunen, 
offert men in deze situatie zijn evenwicht gedeeltelijk op. 
Gezien deze beperking die aan de benen wordt opgelegd heeft 
men gemakkelijk de neiging zich met stereotiepe bewegingen 
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tevreden te stellen. Dit is één van de grootste tekortkomingen 
van de Keri's. 
In ieder geval kan men niets leren i.v.m. de Keri's op gebied 
van ideeën of begrippen: iedere vooruitgang komt uit de 
daadwerkelijke oefening. De training waarbij men zich op de 
zwakke lichaamsdelen van een partner kan richten is hier van 
groter belang dan voor de Tsuki's. 
Het is onontbeerlijk de schoptechniek te trainen op een 
zandzak of beter nog op een TSURI MAKIWARA (d.i. een 
dikke hangende strobundel) terwijl men er goed op let het 
lichaamszwaartepunt stabiel te houden, een soepele 
weerstand met de heupen te bieden en een indringingskracht 
bij het schoppen te verwerven. 
Om een goede stabiliteit te verwerven kan men best twee, 
driemaal opeenvolgend met dezelfde voet schoppen ofwel 
afwisselend met de beide voeten. Men weze ervan bewust dat 
de Keri's die nooit "beproefd" zijn geweest op één of ander 
voorwerp, enorme tekortkomingen hebben en niet 
doeltreffend zijn in het echte gevecht. 
 

 
 

XXX XXX 
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A. SURIKOMI MAE GERI 
 

1.  Deze beweging voert men uit vertrekkende van 
HIDARI HANMI GAMAE. Tijdens deze beweging blijft 
het bovenlichaam in deze houding (let vooral goed op de 
houding van de romp, de richting van de lijn die de 
schouders verbindt), duw de heupen naar voren, kruis de 
benen door het rechterbeen naar voor te glijden. 
Verander de richting van de voeten niet tijdens deze 
beweging. Deze wijze van verplaatsing noemt men 
SURIKOMI. 
Oefen uzelf op deze wijze om "met de heupen te gaan" 
(KOSHI DE ARUKU) (zie JUN ZUKI-beweging nr.3). 
2.  Hou de knieën soepel. De hiel van de linkervoet wordt 
lichtjes opgelicht en de rechtervoet raakt de grond met 
zijn buitenkant (de kant van de kleine teen). 
3. Breng tijdens de verplaatsing van de romp het 
lichaamsgewicht op het rechterbeen. Hef de linkerknie 
en schop op CHUDAN- (of JODAN) niveau, vanaf het 
ogenblik dat de dij zich op een horizontale lijn bevindt 
net als een veer die zich ontspant. 
4. Trek het been onmiddellijk na de KIME terug door 
gebruik te maken van de ontspanning die op de 
krachtsconcentratie volgt. De dij is horizontaal, het 
onderbeen hangt naar beneden en het voetpunt is naar de 
grond gericht. 
5. Laat het linkerbeen rustig zakken en herneem de 
beginpositie. Verdeel het lichaamsgewicht over de beide 
benen. 
Herhaal deze beweging tot aan het bevel MAWATTE. 
Pivoteer op dat ogenblik 180° op het linkerbeen (in de 
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richting van de wijzers van het uurwerk); u komt aldus 
terecht in de MIGI HANMI GAMAE-positie. 
Voer de Keri's vervolgens rechts uit. 
6. De romp blijft steeds soepel, onafhankelijk van de 
bewegingen van het onderlichaam. 

 
B. SURIKOMI MAE GERI - GYAKU ZUKI 
 

Na de beweging die in voorgaande paragraaf beschreven 
werd, in houding nr.4, kan men onmiddellijk GYAKU ZUKI 
uitvoeren in de positie van TATE SEISHAN DACHI; 
vervolgens herneemt men de positie van HANMI GAMAE 
door een rotatie van de heupen in omgekeerde zin uit te 
voeren (zie SONO BA ZUKI en SEISHAN DACHI). 
Deze GYAKU ZUKI-beweging heeft tot doel de ontspanning 
van de kracht en de stabiliteit van de houding na de Keri te 
doen aanvoelen. Iedere beweging moet onafhankelijk zijn van 
de andere bewegingen. Oefen er u op om al uw kracht in 
iedere oefening te leggen of anders gezegd: u moet de Tsuki 
niet reeds voorbereiden terwijl u de Keri uitvoert. 
 
 
 

XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen  
 
 

KERI 
 
 

 
 

• Waarom bevatten de gestereotypeerde bewegingen van KERI 
een groot gebrek? 

• Hoe kan men dit oplossen? 
• In ernstige gevechten gebruiken de experts niet zo vaak de 

KERI’S, betekent dit dat de KERI’S voor hen van minder belang 
zijn? 

 
 

XXX XXX 
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SURIKOMI MAE GERI 
 

 
 

• Wat is SURIKOMI? 
• Welke is de rol van deze beweging? 

• Beschrijf de toestand van de borstkas. 
 

 
 

• De positie van de knie is erg belangrijk net voor en na de 
impact van de schop. Leg uit. 

• Na de Kime van de Keri, komen de voet en het been in 
verticale positie; waarom? 
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C. KETTE - JUN ZUKI 
Dit is de combinatie van MAE GERI en JUN ZUKI. De 
bevelen zijn dezelfde als voor JUN ZUKI. 

1. De Keri en de Tsuki zijn onafhankelijk van elkaar. 
Wanneer men schopt moet men niets veranderen aan de 
houding van de bovenste helft van het lichaam, in het 
bijzonder van de armen, om in evenwicht te blijven, meer 
kracht of snelheid te bekomen, enz… 
De Keri moet uitgevoerd worden met het onderste 
gedeelte van het lichaam, "onder controle van de 
heupen", onafhankelijk van de heupen en van de armen, 
die gedurende deze bewegingen soepel blijven. 
2. Trek na de concentratie van de kracht (KIME) en de 
daaropvolgende ontspanning, het been onmiddellijk terug 
a.h.w. uit reactie en hou het evenwicht een ogenblik op 
één been. Het dijbeen is horizontaal, het onderbeen 
verticaal, de voet hangt verticaal en helemaal ontspannen 
3.  Vervolgens gaat men over naar de Tsuki-beweging. 
Men moet de positie van de voorste voet kunnen 
uitzoeken t.o.v. de heupen (daarom is de houding in 
evenwicht op één been zoals beschreven in de vorige 
paragraaf, zo belangrijk). Voer de Tsuki uit terwijl u 
gebruik maakt van de inertie van het lichaam dat naar 
voren glijdt. De andere bewegingen zijn dezelfde als bij 
JUN ZUKI. 
4.  Beweeg, na de KIME van deze vuiststoot, het 
achterste been niet met de bedoeling om uw houding te 
verbeteren. Een verkeerde houding komt voort door een 
slechte plaatsing van de voorste voet: deze moet dus 
verbeterd worden. 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen  

 
 
 
 

KETTE JUN ZUKI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Waarom moet het lichaam in evenwicht staan op het steunbeen 
na de Keri. 

• Hoe bepaalt men de positie der voeten? 
• Wat is het gevolg van een slechte keuze om de voet te 

plaatsen? 
 

XXX XXX 
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D. KETTE - GYAKU ZUKI 
 

Dit is de combinatie van MAE GERI en GYAKU ZUKI. De 
bevelen zijn dezelfde als voor GYAKU ZUKI. 
Tijdens deze techniek kan men het evenwicht gemakkelijker 
bewaren dan bij de voorgaande techniek, aangezien de 
spreiding tussen de benen groter is. Maar na de Keri heeft 
men evenwicht en tijd nodig om de voorste voet juist neer te 
plaatsen; hier moet men hem meer terzijde neerplaatsen. 
Andere opmerkingen die men over deze techniek kan maken 
zijn dezelfde als voor de voorgaande techniek en voor GYAKU 
ZUKI. 
 

 
 
 
 

XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen  
 
 
 
 

KETTE GYAKU ZUKI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Hoe is de houding van de borstkas tijdens de schop? 
• Voor de beginners in het bijzonder: welke is de 

gemakkelijkheid en de moeilijkheid van deze techniek ten 
opzichte van KETTE JUN ZUKI? 

 
 
 
 

XXX XXX 
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E. MAWASHI GERI 
 

Indien men een rangorde voor de Keri's zou opstellen dan zou 
men de eerste plaats moeten toekennen aan de MAE GERI 
omwille van zijn klaarblijkelijke doeltreffendheid in het echte 
gevecht. Dit dient gezegd te worden aan hen die de andere 
Keri's verkiezen boven de MAE GERI, omdat ze schijnbaar 
moeilijker en complexer zijn. In een echt gevecht kan een 
tegenstander zich veroorloven om zonder dralen te ageren; 
zonder zich om enige controle te bekommeren. In een 
dergelijke situatie is het niet gemakkelijk een gelegenheid te 
vinden om met MAWASHI GERI, URA MAWASHI GERI, 
USHIRO GERI, enz… te schoppen. Deze beentechnieken zijn 
echter van nut om iemands aanleg te ontwikkelen en om zijn 
lichamelijke mogelijkheden naar voren te brengen op 
voorwaarde dat men zich niet tot één ervan beperkt 

1. Hef de knie zoals bij MAE GERI en wanneer het 
dijbeen zich op een horizontale lijn bevindt, schop dan 
met een gebogen traject, cirkelvormig door middel van 
een krachtige heuprotatie. De krachtbron van deze Keri 
is een rotatie van de heupen. Schop deze Keri in één 
keer, zonder schokken of vertraging. 
2. Tijdens de basistraining kan men de voetrug 
gebruiken om naar het doelwit te schoppen, aangezien de 
belangrijkste beweging deze van de heupen is. Men weze 
er echter op bedacht dat de voetrug een kwetsbaar 
onderdeel is; oefen u er daarom regelmatig op naar een 
doelwit te schoppen met de bal van de voet. 
3. Draai de heupen zo, dat ze helemaal in profiel naar de 
tegenstander gericht zijn. 
Het gehele steunbeen (voet, knie, dij) pivoteert en neemt 
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dezelfde vorm aan van MAHANMI NO NEKOASHI, zoals 
in de PINAN KATA’S. Het doel van de studie van deze 
houding in de PINAN is juist het verstevigen van deze 
vorm van MAWASHI GERI en van SOKUTO GERI 
4.  In iedere aanvalsbeweging bij de krijgskunsten, is de 
beginsnelheid essentieel om het lichaam van de 
tegenstander te raken. Bij de minste beweging van uw 
tegenstander schopt u met MAWASHI GERI a.h.w. 
automatisch, als een reflex. 
Zijn toepassing in JIYU KUMITE is onontbeerlijk om tot 
een dergelijk resultaat te komen. 
5. In Europa houdt men, waarschijnlijk wegens het 
individualisme dat het dagelijks leven kenmerkt, van 
eenzijdige en agressieve aanvallen (t.t.z. aanvallen die 
geen rekening houden met de bewegingen van de 
tegenstander); men houdt bijgevolg van combinaties van 
verschillende bewegingen; in deze gevallen volgt de 
MAWASHI GERI meestal op een andere meer 
eenvoudige Keri, b.v. MAE GERI. De eerste Keri speelt 
de rol van initiatiefnemer van de serie van bewegingen. 
6.  Na de concentratie van de kracht op het ogenblik van 
de ontspanning, herneemt men de beginpositie door de 
heupen krachtig terug te draaien naar de richting van 
waaruit ze vertrokken. Om z'n evenwicht te controleren 
op het einde van de beweging kan men een GYAKU ZUKI 
uitvoeren. 
7.  Tijdens de studie van de basisbewegingen gebruikt 
men noch de romp noch de armen om een schop uit te 
voeren. In de praktijk echter kan men zekere variaties 
toestaan, zoals zij hier verder afgebeeld zijn. 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 

  
MAWASHI GERI. 

 
• Waarom moet deze KERI de eerste plaats afstaan aan MAE 

GERI vanuit het standpunt van de krijgskunsten? 
• Een favoriete techniek in competitie is de MAWASHI GERI in 

twee fasen:   
Voorbereiding met MAE GERI  

Met plotse wijziging in MAWASHI GERI naar het gezicht.  
Wat is hiervan de doeltreffendheid in het werkelijk gevecht? 

 

 
 

• Verklaar het verschil van de positie van het bovenlichaam in de 
gevechten (toepassing) of in de KIHON.  

Hoe wordt dit gerechtvaardigd? 
 

• Wat is de relatie tussen deze KERI en de positie van 
MAHANMI NO NEKOASHI in de PIN-AN kata’s. 

• Rol van de MAE GERI in deze combinatie? 
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F. SOKUTO GERI 
 

1. SOKUTO NO KEKOMI  
 

a)  In de KIHON neemt men de NAIHANCHI DACHI-
houding aan, in profiel ten opzichte van de richting van 
de beweging. De verplaatsing is een soort van SURI 
KOMI die helemaal zijwaarts wordt uitgevoerd, zoals in 
de NAIHANCHI Kata. Kruis eerst het rechterbeen voor 
het linkerbeen, licht daarna de linkerknie verticaal op en 
schop zijwaarts met SOKUTO ter hoogte van de knie van 
de tegenstander. 
Schop met heel het lichaamsgewicht, maar bewaar het 
minimum aan evenwicht, nodig om terug te keren naar de 
beginpositie, door de knie weer op te trekken met een. 
rotatie van de heupen (in tegengestelde richting van de 
wijzers van een uurwerk) dadelijk na de KIME. 
In het echte gevecht bestaat geen afweer of blokkering 
tegen deze beweging; men kan bijgevolg deze Keri 
oefenen en zich toeleggen op de KIME of de kracht van 
de schop. 
b) Toepassing : zonder veel te veranderen aan de positie 
van uw lichaam, schopt u deze Keri net alsof u uw lichaam 
zijwaarts gooit naar de tegenstander. Indien u deze Keri 
uitvoert wanneer de tegenstander zijn beweging inzet, 
dan heeft deze laatste weinig verweer hiertegen. 
Ingevolge de risico's die het gebruik van deze techniek 
met zich kunnen meebrengen is het verboden hem te 
gebruiken in competitie en vrij gevecht. Men kan stellen 
dat deze Keri even praktisch als gevaarlijk is. 
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c)  Tegen dit soort van aanval bestaat bijna geen afweer, 
behalve het terugtrekken van het been dat aangevallen 
wordt, zoals in de CHINTO Kata. Stel de buitenkant van 
de knie van het voorste been niet lichtzinnig bloot aan de 
aanvallen van uw tegenstander. 

 
Tekeningen, vragen en opmerkingen 

 
SOKUTO 
KEKOMI 

 

 
 

• Waarom is deze techniek in de competitie verboden? 
• Welke is de verdediging tegen deze aanval in het gevecht? 
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2. SOKUTO NO KEHANASHI 
 

a) In het algemeen wordt deze Keri gebruikt om naar de 
ribben of de buik van de tegenstander te schoppen, maar 
men kan eveneens naar het JODAN-niveau (gezicht) van 
de tegenstander schoppen, door de romp terzijde te 
buigen. Deze Keri is niet zo nuttig in het gevecht of in 
een wedstrijd tegen een andere Karateka, aangezien zijn 
"timing" hem moeilijk bruikbaar maakt. Maar bij tegen 
standers die met een mes gewapend zijn of die niets 
afweten van Karate, laat deze Keri toe van op een zekere 
afstand het doelwit te raken. Dit is het karakteristieke 
van deze Keri. 
b) De beweging van het schoppend been is ongeveer 
dezelfde als deze van KEKOMI. De hoek die door de 
dijen gevormd wordt is groter en deze schop vereist 
meer soepelheid van de heupgewrichten. 
De heuprotatie is hier groter dan in KEKOMI. Algemeen 
beschouwd geeft deze beweging de indruk dat ze nogal 
verschilt van KEKOMI. 
c) Deze schop wordt uitgevoerd door de kracht te 
concentreren op de rand van de voet net onder de enkel 
(het centrum van SOKUTO of "zwaardvoet"). Het traject 
van dit punt is rechtlijnig. De uitvoering van deze 
beweging vereist veel soepelheid in de gewrichten van 
heupen en knieën. De steunvoet moet vrijelijk draaien. De 
rompspieren mogen de bewegingen van de onderste helft 
van het lichaam niet hinderen. 
d) Anders dan wat er in KEKOMI plaatsgrijpt, plaatst 
deze Keri de aanvaller in een delicate positie: zijn been 
kan gemakkelijk gegrepen worden door de tegenstander. 
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Men moet het dus zo snel mogelijk terugtrekken na de 
KIME, door gebruik te maken van de ontspanning die 
onmiddellijk op de krachtsconcentratie volgt. Het 
schoppend been mag niet dadelijk na de KIME op de 
grond terecht komen, de SOKUTO voet moet naar de 
knie van het steunbeen getrokken worden net alsof hij 
hetzelfde traject heen en terug volgt. 
Men herneemt vervolgens de beginpositie door de voet 
rustig weer op de grond te zetten. Deze Keri wordt 
uitgevoerd door een snelle heuprotatie en door dezelfde 
heuprotatie maar in omgekeerde zin, wordt het been 
teruggetrokken. 
e) In KIHON wordt deze Keri uitgevoerd zonder de romp 
teveel zijwaarts te buigen. Men zal trachten de hoek, 
gevormd door de zijde en het schoppend been, zo klein 
mogelijk te houden. Deze inspanning om de romp verticaal 
te houden sluit het gebruik van het bovenlichaam bij de 
uitvoering van deze schop, uit. 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 
 

SOKUTO 
KEHANASHI 

 

 
 

• Waarom is dit weinig praktisch in een gevecht tussen 
Karatékas? 

• De voet die SOKUTO uitvoert, komt terug langs dezelfde weg 
als deze van de aanval. Waarom? 

• Waarom neigt men de borstkas niet te veel zijwaarts tijdens de 
KIHON? 

• Welke zijn de criteria om met deze KERI in rechte lijn te 
schoppen? 

 
 
 

XXX XXX 
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• Welk is de kans tot slagen van deze aanval in werkelijk 
gevecht? 

 
 
 
 
 
 

XXX XXX 
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3. SOKUTO NO KEAGE 
 

Deze Keri verschilt sterk van de andere types van 
SOKUTO door het gebruik dat men maakt van de 
voetrand. Men schopt met de voetrand zowat verticaal 
van onder naar boven en men gebruikt de kracht van het 
been dat zijwaarts omhooggaat. De beweging van het 
been gelijkt op een veer die zich ontspant, deze van de 
voet gelijkt op een waaier die men van beneden naar 
boven beweegt. Men bemerkt geen heuprotatie in deze 
Keri. 
Men kan deze techniek beschouwen als een slag naar de 
kin van de tegenstrever of onder zijn arm indien hij een 
vuurwapen vasthoudt. De schop wordt uitgevoerd door 
het lichaam te verlagen. De doeltreffendheid van deze 
schop varieert naargelang de lichaamsbouw van diegene 
die hem uitvoert. Grote mensen met lange benen hebben 
een voorkeur voor dit soort van Keri. In het werkelijke 
gevecht of in wedstrijden gebruikt men KEHANASHI 
met een minder uitgesproken heuprotatie dan in KIHON; 
in zo'n geval voegt men een element van KEAGE toe aan 
het begin van KEHANASHI. In het gevecht gebruikt men 
geen enkele techniek in zijn basisvorm; men moet de 
technieken aanpassen aan variabele afstanden. Het is 
bijgevolg noodzakelijk deze Keri te oefenen zelfs indien 
men denkt dat hij niet erg nuttig is in het echte gevecht. 

 
 
 

XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 
 

SOKUTO 
KEAGE 

 
 

 
 

• Verschil met de andere types van SOKUTO;  
betreffende de heupen. 

• Deze schop is belangrijk ondanks zij, twijfelachtige 
doeltreffendheid in het werkelijk gevecht. Waarom? 

 
 

XXX XXX 
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VIII. AGE UKE 
 

Deze verdedigingstechniek wordt gebruikt om een JODAN 
ZUKI van de tegenstander omhoog te duwen door de voorarm 
verticaal op te lichten. In een gevecht tegen een andere 
Karateka is deze techniek niet erg praktisch. Het is veel 
eenvoudiger en efficiënter de stoot zijdelings te blokkeren 
met de handpalm of de voorarm, terwijl men tegelijkertijd 
zijwaarts, in tegengestelde richting, ontwijkt. 
De houding die voortvloeit uit de in deze paragraaf 
beschreven afweertechniek, is niet erg geschikt voór het 
blokkeren van een tweede aanval van de tegenstander. Zeker 
wanneer de eerste aanval slechts een afleidingsmaneuver was, 
omdat deze techniek alle vitale lichaamsdelen blootstelt 
(neusbrug, neusbasis, kin, plexus, maagholte…). Men zegt dat 
deze afweertechniek afgeleid is van enkele parades met een 
SAI, TONFA, NUNCHAKU…, tegen een zwaard. Volgens een 
andere bron zou Meester ITOSU een gelijkaardige techniek, 
maar uitgevoerd met SHUTO, gewijzigd hebben toen het 
Karate als lichamelijke opleiding in de scholen onderwezen 
werd. 
Aangezien het niet steeds nodig is de onmiddellijke 
doeltreffendheid na te streven tijdens de training van 
basistechnieken, moet men deze techniek zeer ernstig 
inoefenen en zich rekenschap geven van zijn voordelen. Vooral 
voor de beginners biedt deze techniek heel wat voordelen. 
Men kan deze techniek opnemen in de basis-YAKU SOKU 
KUMITE, waar ze slechts weinig risico's met zich meebrengt. 
De schok die de stotende armen teweegbrengen op het 
ogenblik van de afweer is niet erg pijnlijk voor de beide 
partners. Men kan bijgevolg met volle inzet werken. Dit is 
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absoluut nodig om de MAAI (juiste afstand), de ''timing", de 
KIHAKU (beslissing, geestelijke kracht van de vechter), enz…, 
te vinden. 
Men kan deze afweer inoefenen in TANSHIKI KUMITE 
(eenvoudige herhaling van dezelfde aanval en de zelfde 
verdediging). 
Deze techniek wordt ook toegepast tijdens het trainen van 
JUN ZUKI en JUN ZUKI NO TSUKKOMI bij het draaien van 
het lichaam (MAWATTE JODAN AGE UKE).  
 

De beweging 
1.  In ‘t algemeen wordt deze 
techniek in dezelfde houding als 
JUN ZUKI getraind (t.t.z. in ZEN 
KUTSU DACHI). 
Breng eerst de voorarm, aan 
dezelfde kant als het voorste been, 
naar het midden van de borst (de 
handpalm naar zich toe gedraaid, de 
vuist dicht bij de kin en op dezelfde 
hoogte). 

 
2. Hijs vervolgens de voorarm 
verticaal, net alsof u in de lucht 
stoot. Wanneer het bovenste vlak van de vuist ter hoogte 
van de ogen komt, draai dan de vuist en elleboog naar 
buiten (de handpalm draait dus van achter naar voren). 
Tijdens de draaiing van de vuist (en voorarm) wordt het 
hijsen van de arm niet onderbroken. 
Concentreer uw kracht op het laatste ogenblik van deze 
beweging, maar houdt de elleboog lichtjes gebogen. De 
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rug van de vuist is naar u toe gedraaid. 
3. Stel tijdens de KIHON-training geen te strenge 
vragen over de zin van de beweging en de toepassing 
ervan in de YAKU SOKU KUMITE. In de KIHON moet 
men zoeken naar de grootst mogelijke armbeweging. 
Bij toepassing in KUMITE wordt de voorarm lichtjes naar 
de tegenovergestelde kant gebogen (t.t.z. links voor de 
rechtervoorarm en omgekeerd) en de grootte van de 
armbeweging is bijgevolg beperkt tot het nodige 
minimum. 
4. Om te pareren gebruikt men, bij het begin, het 
gedeelte van de voorarm dat dicht bij de pols gelegen is. 
Maar naarmate men vorderingen maakt moet men het 
gedeelte van de voorarm dat in aanraking komt met de 
arm van de tegenstander, meer naar de elleboog 
verplaatsen. 
5. Maak gebruik van uw traagheidskracht (inertie) en 
van de energie der lichaamsverplaatsing (naar voren of 
naar achteren) om uw kracht in de AGE UKE te 
concentreren. 
6. Deze techniek wordt in het bijzonder gestudeerd met 
een verplaatsing naar achteren in YORI ASHI, omdat 
men zodoende de kracht en snelheid die voortkomen uit 
de verplaatsing van de tegenstander, kan neutraliseren. 

 
 

XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 
 
 

AGE UKE 
 

 
 

• Welke is de uitvoerbaarheid van deze techniek? 
• Welke doeltreffendheid wil men bekomen bij het trainen van 
deze verdedigingstechniek? (B.V. in de YAKUSOKU KUMITE) 

• Waarom bevindt de voorarm zich, bij de basistechniek, in het 
begin van de beweging verticaal op het midden van de borst? 

• Verschil KIHON - toepassing. 
 
 

XXX XXX 
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• Welk is het voordeel van deze techniek gecombineerd met een 
achterwaartse verplaatsing? 

• Waarom gebruiken de experts het gedeelte van de voorarm dat 
dichtbij de elleboog gesitueerd is als contactpunt met de arm van 
de tegenstander, terwijl de beginners meer het gedeelte dichtbij 

de pols gebruiken? 
 
 
 
 

XXX XXX 
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IX. GEDAN BARAI 
 

Deze verdedigingstechniek heeft tot doel een aanval van de 
tegenstander op GEDAN-niveau te blokkeren (b.v. MAE GERI) 
door hem met de voorarm schuin weg te vegen, van hoog naar 
laag en van binnen naar buiten. 
Tijdens de KIHON-studie van GYAKU ZUKI, van GYAKU 
ZUKI NO TSUKKOMI enz …, en in de Kata’s zoals PINAN, 
wordt deze techniek eveneens aangewend, wanneer men van 
richting verandert. Dit kan in verschillende hoeken uitgevoerd 
worden (45 °, 90 °, 180 °, 270 ° …). 
Men moet onthouden waar men telkens de voet moet zetten 
om van richting te veranderen en zich weer in ZEN KUTSU 
DACHI te plaatsen, nadat men de romp gedraaid heeft. Een 
gevoel van spanning tussen uw heupen en uw benen zal u helpen 
om dit te onthouden. 
U moet eveneens de veegbeweging van de arm leren 
coördineren met de beweging van de heupen. 
De rotatie van de heupen veroorzaakt de veegbeweging en 
gedurende de hele afweer leiden de heupen ieder detail van 
de beweging. 
Wanneer men deze techniek begint aan te leren gebruikt men 
het gedeelte van de voorarm dat het dichtste bij de pols 
gelegen is; bij de experts echter moet het gedeelte van de 
arm dat contact maakt met de arm (of het been) van de 
tegenstander hoger tegen de elleboog liggen, zodat een 
expert in staat moet zijn slagen of stoten zowel op GEDAN- 
als op JODAN-niveau te blokkeren, zelfs tot aan de oksel. 
Op CHUDAN-niveau moet men de elleboog gebruiken en zelfs 
de arm als zodanig (t.t.z. het gedeelte tussen elleboog en 
schouder in plaats van de voorarm). 
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VORM EN BEWEGING 
1.  Verander de houding en de richting van het bovenste 
lichaamsgedeelte niet; zet op een aangewezen plaats 
(t.t.z. om in JUN ZUKI terecht te kunnen komen), de 
voet die aan dezelfde kant gelegen is als de arm waarmee 
u veegt; deze voet steunt op zijn voetpunt. 
Breng terzelfdertijd de vuist die moet vegen, verticaal 
bij het midden van de borst en draai ze naar binnen. De 
onderkant van de vuist, aan de kant van de pink 
(TETTSUI) raakt lichtjes het borstvlak. De beginners 
kunnen hun vuist aan de tegenover gestelde boezem 
plaatsen. Sommige beoefenaars zijn van mening dat de 
vuist ter hoogte van de schouderspier geplaatst moet 
worden, maar dit is naar mijn oordeel slechts een detail. 
Van essentieel belang is dat men vermijdt alleen gebruik 
te maken van de kracht van de arm om te vegen. Indien 
de beweging van de arm groot is, valt het moeilijk ze met 
de heupbeweging te synchroniseren. Een snelle en 
krachtige heuprotatie brengt een hevige veegbeweging 
van de arm met zich mee. Het is nodig het traject welke 
de arm beschrijft in te korten om aan de heupen de 
voornaamste rol in de gehele beweging te geven. 
2. Terwijl men het lichaamsgewicht overbrengt op het 
been dat men net geplaatst heeft, draait men het 
lichaam totdat men zich in de positie van JUN ZUKI 
bevindt (JUN ZUKI NO ASHI). Maak maximaal gebruik 
van de middelpuntvliedende kracht die deze 
lichaamsrotatie met zich meebrengt, om de arm te 
zwaaien en concentreer deze kracht in de arm (KIME) op 
het laatste ogenblik. De arm houdt stil, vlak boven het 
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voorstaande been. Arm en dijbeen zijn parallel. Arm en 
zijde vormen een hoek van ongeveer 45 °. 
Draai de vuist volledig, om een draaisnelheid te bekomen 
die een zekere stabiliteit of een zekere weerstand aan 
deze beweging geeft. 
3. Indien de kracht ideaal verdeeld is over alle delen van 
het lichaam en indien de rotatie van de heupen 
harmonieus versnelt, dan hoort men op het ogenblik van 
de KIME een geluid dat gelijkt op het knallen van een 
zweep. 
4. Om deze beweging correct uit te voeren en het 
evenwicht na de veegbeweging te bewaren, is het van 
belang om de positie van beide voeten goed uit te kiezen. 
Men moet daarom de beste positie voor iedere 
rotatiehoek (45 °, 90 °, 180 °, enz …) uitkiezen en 
onthouden. Probeer, terwijl u de positie van een voet 
verbetert, de beste positie te onthouden door beroep te 
doen op het gevoel dat elke aangenomen positie u geeft 
(de spanning tussen benen en heupen zoals hogerop 
beschreven). 
Men moet zich zodanig trainen dat men ogenblikkelijk 
een positie van de voeten kan aannemen, die aangepast is 
aan elke rotatiehoek. 
5.  Let er ook op geen overtollige kracht in een of ander 
lichaamsdeel te zetten, buiten het ogenblik van de KIME. 
Vooral de heupen en knieën moeten al hun soepelheid 
bewaren. 
6.  Als eenmaal het gevoel van synchronisatie tussen 
heupen en arm bereikt is, kan men de veegbeweging 
uitvoeren met een heuprotatie in tegengestelde zin. De 
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harmonie en de synchronisatie tussen de veegbeweging 
en de heupen zullen even natuurlijk overkomen; de ene 
techniek vervolledigt de andere. Indien men alleen maar 
de arm gebruikt om b.v. een schop van een tegenstander 
te blokkeren loopt men vaak het gevaar de ellepijp te 
breken. Dit soort kwetsuren kan men vermijden door de 
veegbeweging vergezeld te laten gaan van een, zij het on 
beduidende, ontwijkingsbeweging. 
Inderdaad, wanneer men alleen maar met de arm wil 
blokkeren, loopt men het risico dat de arm op het 
scheenbeen van de tegenstander terecht komt omdat 
men het ritme van zijn veegbeweging wil afstemmen op 
de beweging van de tegenstander; men krijgt dan het 
been in volle kracht tegen de ellepijp aan. 
Indien men echter blokkeert met de duidelijke intentie 
om te ontwijken, dan gebeurt deze beweging zonder 
aarzeling en, tegelijkertijd verhoogt de snelheid van de 
armverplaatsing wegens de lichaamsbeweging en veegt 
men het been van de tegenstander zijdelings en niet 
frontaal. 
Sommige scholen houden voor dat TETTSUI als 
contactpunt tussen de arm en het been van de 
tegenstander moet fungeren, maar de beweging van MAE 
GERI is moeilijk juist te schatten aangezien ze zo snel 
gaat. Zijn onregelmatig verloop maakt hem moeilijker te 
voorzien. 
Aan de andere kant gebruikt de WADO-school de 
verdedigingstechnieken slechts als steunpunten voor de 
ontwijking en de tegenaanval. Tijdens de training moet 
men het accent leggen op de beweging van het lichaam 
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zelf. Vermijdt om verkeerde waarden toe te kennen en 
de ledematen de belangrijkste rol te geven. 
Zij zijn slechts de uiteinden van het menselijk lichaam. 

XXX XXX 
 

Tekeningen, vragen en opmerkingen 
  

 
GEDAN BARAI 

 
 
 

 
 
 
 

• Geef de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de 
middenpuntvliedende kracht tijdens de beweging. 

 
 

XXX XXX 
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• Om deze veegbeweging te beginnen plaatst men de vuist niet op 
de tegenovergestelde schouder. Waarom? 

• Bespreek de noodzaak om de omvang van het traject dat de arm 
aflegt te verkleinen. 

• Beschrijf de posities van vuist en arm op het einde van de 
veegbeweging. 
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• Er is een verband tussen de beweging van heupen en deze van 
de vegende arm. Verklaar hiervan de doeltreffendheid in het 

gevecht. 
• Wat doen men bij GEDAN BARAI om een breuk van de ellepijp 

te voorkomen 
• Waarom gebruikt men TETTSUI niet? 

• Wat regelt en bepaalt de bewegingen en positie van de 
ledenmaten bij een plotse en directe GEDAN BARAI? 

 
XXX XXX 
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X. KOTE UKE 
 

Bij deze afweer, wordt de aanval van de tegenstander naar de 
buitenkant geveegd met de voorarm. De elleboog blijft 
gebogen en dient in zekere zin als steunpunt waarop de 
voorarm naar boven draait; de rug van de vuist is naar de 
tegenstander gekeerd. 
In de andere scholen wordt deze afweertechniek in zijn 
basisvorm vaak beschouwd als één van de meest praktische 
technieken in het gevecht. De Wado-school heeft deze 
techniek aan haar basisprincipes aangepast. Zij bedient zich 
ervan, in een sterk gewijzigde vorm, wegens de 
lichaamsontwijkingen in het gevecht (zie nr.4 van deze 
paragraaf). 
Indien u echter deze techniek grondig studeert als 
basisbeweging, dan zal u over de vereisten beschikken om u in 
de toepassing van deze techniek te verdiepen. 
Om de beweging en de vorm ervan te leren is de SANCHIN 
Kata bijzonder goed geschikt (vooral om CHUDAN KOTE UKE 
te leren). 
Deze afweer wordt eveneens toegepast vanuit NEKO ASHI-
stand, terwijl men vooruit- of achteruitgaat om snelheid en 
KIME te bekomen. Om de KIME te ontwikkelen, doet men de 
pols met een schokje draaien (de "snap"). 
Wanneer men deze techniek om de beurt links en rechts 
herhaalt, dan kruist men de voorarmen voor het lichaam. De 
voorarm die de afweer uitvoert is steeds aan de buitenkant 
(langs onder en langs voor) van de HIKITE. 
Wat JODAN KOTE UKE betreft, verwijzen wij naar de 
PINAN Kata's waarin deze techniek vaak voorkomt. 
De kennis van deze techniek vereist training met een partner, 
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van de delicate bewegingen die hier gedetailleerd worden 
uiteengezet. 

1. Om de snelheid en de kracht die de tegenstander in 
zijn stoot legt door vooruit te komen, gedeeltelijk of 
volledig te neutraliseren, voert men deze veegbeweging 
tegen CHUDAN ZUKI uit terwijl men achteruitgaat 
vanuit HANMI GAMAE in NEKO ASHI DACHI. De vuist 
beschrijft een boog naar buiten en draait rond de 
elleboog. 
2. Eerst raakt de rug van de stijgende voorarm krachtig 
de arm van de tegenstander. Vanaf het ogenblik dat er 
contact is, draait u de vuist en de voorarm naar buiten 
(de handpalm dus naar u), alsof u, om het zo te zeggen, 
vuist en voorarm rond de elleboog wringt. De elleboog 
blijft gebogen. Door deze beweging kan men de arm van 
de tegenstander doen wijken. 
Deze beweging moet met soepele en bestendige kracht 
uitgevoerd worden. Stabiliteit en een zekere weerstand 
van de heupen zijn hier essentieel. 
3. Deze beide bewegingen (contact met de arm van de 
tegenstander en rotatie van de voorarm rond de 
elleboog) zijn in feite slechts één beweging: rond en 
effen, niet hoekig of schokkend. Vegen door met de pols 
op de voorarm van de tegenstander te slaan, is verkeerd. 
Indien uw partner van pijn aan de arm klaagt, dan weet u 
dat het uw techniek nog aan afwerking ontbreekt. 
4. Op het ogenblik van het contact tussen de polsen, is 
het even eens doeltreffend de aanval van de 
tegenstander weg te vegen door de schouder van de 
tegenovergestelde zijde achteruit te trekken (de 
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linkerschouder indien men rechts afweert en 
omgekeerd), en zich in profiel ten opzichte van zijn 
tegenstander op te stellen. (zie YAKU SOKU KUMITE 
voor JODAN KOTE UKE vol.5 nr. 8-1, 9-1). 

In JODAN KOTE UKE gebruikt men dezelfde techniek 
lichtjes gewijzigd. Men beschrijft met de vuist een kleine 
cirkel ter hoogte van het gezicht, maakt contact met de arm 
van de tegenstander en veegt hem naar de buitenkant met een 
kleine "snap" van de pols. In dit geval verplaatst zich ook de 
elleboog en de hele arm beschrijft een kleine cirkel. Er is geen 
rotatie van de vuist. 
Vanaf het ogenblik van het contact moet u de weerstand van 
de heupen gebruiken om de arm van de tegenstander mee in 
de cirkelbeweging van uw pols te brengen; u gooit hem 
krachtig naar de buitenkant door een lichte versnelling van de 
armbeweging. Uit reactie komt uw arm min of meer terug in 
zijn oorspronkelijke positie, tegenover de kin, en u kan de 
vuist onmiddellijk gebruiken voor een tegenaanval met 
URAKEN. Vanaf het begin tot aan de tegenaanval met 
URAKEN wordt de armbeweging niet onderbroken noch 
vertraagd, de beweging wordt in één keer uitgevoerd. Op het 
ogenblik dat men zich losmaakt van de arm van de 
tegenstander, kan men de tegenstander lichtjes uit evenwicht 
brengen en hiervan gebruik maken om hem neer te slaan. 
Als u ook bij CHUDAN KOTE UKE de arm die afweert wil 
gebruiken voor de tegenaanval dan moet u zich losmaken van 
de arm van de tegenstander; gebruik in dit geval de techniek 
die hierboven werd beschreven in de paragraaf gewijd aan 
JODAN KOTE UKE.  

XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 
  

KOTE UKE 
 
 
 
 

        
 
 
 

Hoofdbeweging 
 
 
 
 

XXX XXX 
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• De stoot van de partner blokkeren zonder dat hij pijn voelt. 
Waarom? 

• Welk is hiervoor de technische voorwaarde? 
 
 
 

XXX XXX 
 
 
 

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


www.wado-kamigaito-ryu.be 101 

 
 
 
 

 
 
 
 

• Leg het verschil uit tussen JODAN KOTE UKE en CHUDAN 
KOTE UKE  

Toegepast in het geregeld gevecht. 
 
 
 

XXX XXX 
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• KOTE UKE in "SANCHIN" KATA. 
 
 

 
 

• Toepassing met KAISHIN-ontwijking. 
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XI. SHUTO UKE 
 

Met deze techniek veegt men de aanval van de tegenstander 
weg met SHUTO. Het is een horizontale beweging naar de 
buitenkant. Het is de enige afweertechniek uit de KIHON die 
met, open handen toegepast wordt. 
De bewegingen met open handen hebben de volgende 
eigenschappen: 

1. De bewegingen van de armen zijn sneller dan wanneer 
ze uitgevoerd worden met gesloten vuisten. 
2. Ze laten toe de pols van de tegenstander te grijpen 
tijdens de veegbeweging. 
3. Deze techniek leent zich tot velerlei variaties en tot 
meer verfijnde toepassingen aangezien hij de pols 
toelaat zich in verschillende richtingen te buigen 
naargelang de omstandigheden. 
4. Een nadeel van deze techniek is dat hij vaak niet 
krachtig genoeg is. 
5. Een tweede nadeel: indien men besluit de tegenaanval 
uit te voeren met dezelfde arm waarmee men afweert, 
dan heeft men tussen de afweer en de tegenaanval een 
korte onderbreking nodig om de vuist te sluiten. Dit 
vooral voor de beginners. 
6. Derde nadeel: bij technieken die met de open hand 
uitgevoerd worden bestaat het gevaar breuken of 
verstuikingen van de vingers op te lopen, eerder dan bij 
technieken met gesloten vuist. 

Voor de experts echter, die hun bewegingen beheersen 
(vooral de ontwijkingen), overtreffen de voordelen van deze 
techniek hun nadelen. 
De experts hebben de neiging om bij alle afweertechnieken 
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niet de vuist maar de open hand te gebruiken en niet enkel de 
zijkant van de hand (zwaardhand), maar ook alle andere delen 
van de arm. SHUTO UKE is echter een techniek die veilig en 
praktisch genoeg is om ook door beginners gebruikt te 
worden. Daarom moet men vastberaden deze techniek 
studeren. 

DE BEWEGING 
1.  Volgens de basisidee van de WADO RYU moet men 
SHUTO UKE gepaard laten gaan met een 
ontwijkingsbeweging omdat het aan de open-hand-
technieken vaak aan kracht ontbreekt ondanks hun 
snelheid. Als voorzorgsmaatregel wordt deze techniek 
uitgevoerd in de NEKOASHI-positie (het lichaam in 
profiel gedraaid: MAHANMI NO NEKO ASHI). 
2. Breng de palm van de voorste hand tot bij het oor van 
de andere zijde en draai de handpalm naar het gezicht. 
De voorarm is verticaal en de bovenarm horizontaal. 
Vanuit deze positie moet men met de voorarm 
horizontaal naar buiten vegen, terwijl men de pols draait 
(de handpalm draait zich bijgevolg naar de tegenstrever). 
Door de KIME stopt de arm ter hoogte van de schouder; 
de handpalm is naar voren gekeerd. 
3. Voor het contact met de arm van de tegenstander 
gebruikt men niet alleen de zijkant van de hand (SHUTO) 
maar de gehele voorarm aan de pinkzijde. 
Tijdens de basistraining moet men alle kracht 
concentreren op het gedeelte van de voorarm dat zich 
vlak bij de elleboog bevindt 
4.  Tijdens de veegbeweging van de voorste arm, plaatst 
men de achterste arm plus minus horizontaal op de borst. 
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De SHUTO van de achterste arm raakt lichtjes de 
maagstreek zo, dat men hem onmiddellijk kan aanwenden 
voor de tegenaanval of voor een volgende beweging. 
Bij de uitvoering van deze techniek gebruiken de 
beoefenaars van de WADO RYU de achterste arm niet. 
Men trekt de achterste arm niet naar achter om het 
KIME-effect van de voorste arm te bekomen. Dit heeft 
tot doel de nadruk te leggen op de rol van de heupen in 
de KIME van de voorarm op de stabiliteit van de houding 
en de snelheid van de beweging. 
Terwijl men de veegbeweging met de voorste arm 
uitvoert moet men erop letten niet op de borst te slaan 
met de achterste arm om geluid te maken: deze naïviteit- 
heeft tot doel op de toeschouwers indruk te maken. Eén 
van de doelstellingen van het Karate is zich van dit soort 
ijdelheden te ontdoen. 
5.  Tijdens het vorderen of het achteruitgaan met 
SHUTO UKE in NEKO ASHI, kan men hieraan een MAE 
GERI toevoegen om de stabiliteit van de houding en de 
goede vorm van de beweging na te gaan. In dergelijk 
geval hoeft men niets te wijzigen aan de lichaamshouding 
na de veegbeweging met SHUTO. Wijzig vooral de 
positie van het lichaamszwaartepunt niet: het is deze 
positie die men kan verifiëren door MAE GERI uit te 
voeren. Men schopt direct, zonder het evenwicht te 
verliezen en op een heel natuurlijke wijze. 

 
 

XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 
  

SHUTO UKE 
 
 

                  
 
 

• Verklaar de belangrijkste aspecten van de verdediging met open 
hand (voordelen, nadelen…enz). 

• Verklaar de positie van de vegende hand bij het begin van de 
beweging. 

• Positie van de arm van SHUTO UKE op het einde van de 
techniek. 
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• Waarom neemt men meestal de NEKOASHI DACHI-stand aan? 
• In KIHON wordt de pols niet gebruikt. Waarom? 

• Waarom voert men geen HIKITE uit met de andere hand? 
 

 
XXX XXX 
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XII. UCHI UKE 
 

Tegen een aanval met CHUDAN ZUKI draait men de romp, ter 
plaatse, op het voorste been. Men kan ook met het voorste 
been achteruit stappen en de romp op het achterste been 
draaien zo, dat men helemaal in profiel ten opzichte van de 
tegenstrever staat. Terwijl men op die manier ontwijkt, veegt 
men in een horizontale beweging van buiten naar binnen met 
de voorarm die zich het dichtst bij de tegenstander bevindt. 
Houdt de voorarm verticaal tijdens de hele beweging. 
In de WADO RYU-school stoot deze veegbeweging niet tegen 
de arm van de tegenstander aan, maar hij leidt en begeleidt 
deze zonder de richting veel te wijzigen in een positie waarin 
hij parallel is met de borst van de verdediger. 
Tijdens de KIHON-training of in de eenvoudige YAKU SOKU 
KUMITE's oefent men deze afweer door de pols naar binnen 
te draaien net alsof men meer vaart wil geven aan de 
aanvallende arm en er zich tegelijkertijd van wil losmaken. 
In de meer ingewikkelde YAKU SOKU KUMITE's of in het 
vrije gevecht draait men de pols van de vegende arm niet; men 
schuift hem eenvoudigweg tussen de arm van de tegenstander 
en zijn eigen lichaam, net als een wig om hout te splijten. De 
afweertechniek dient hier enkel om de ontwijkingsbeweging 
bij te staan. 
Wanneer men UCHI UKE op dergelijke wijze toepast, zonder 
polsrotatie, dan kan men de afweer en tegenaanval met 
URAKEN in één keer uitvoeren (zie Vol.5 nr.13-1, 1-2 en 8-2). 
Deze URAKEN is maar een voorlopig manoeuvre en dient alleen 
om tijd te winnen voor de beslissende tegenaanval, GYAKU 
ZUKI bijvoorbeeld. 
De positie van de benen bij deze techniek is vaak 
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NAIHANCHI DACHI in KIHON en in YAKU SOKU KUMITE, 
en SANCHIN DACHI in het vrije vechten. 
In ieder geval zijn de posities van UCHI HACHIJI DACHI, 
YOKO SEISHAN DACHI, NAIHANCHI DACHI geschikt, 
omdat ze toelaten te weerstaan aan de eventuele druk van de 
tegenstander. 
SHIKO DACHI is hier minder geschikt. 
 

Tekeningen, vragen en opmerkingen 
  
 
 

UCHI UKE 
 

 
 

Principe 
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Toepassing. 
 

• Maak duidelijk het verschil tussen de basisbeweging en deze van 
de toepassing. 

• Waarom wordt, tijdens de toepassing, de rotatie van de vuist 
vermeden? 

• Waarom geeft men de voorkeur aan de positie "de voeten naar 
binnen” 

(UCHI HACHIJI DACHI)? 
 

XXX XXX 
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XIII. TAI SABAKI 
 
De krijgskunde (in het bijzonder deze zonder wapens) 
waarvan de ontwijkingsbewegingen zeer eenvoudig zijn, komen 
de ene of de andere dag voor een impasse te staan. Deze 
categorie van krijgskunde vragen van hun beoefenaars 
uitsluitend training, gebaseerd op spierkracht en reflex 
zonder rekening te houden met het feit dat de beoefenaars 
ouder worden. De competitie in het Karate wordt nog voor het 
grootste deel op dit niveau beoefend. 
Karatetrainingen die enkel de competitie tot doel hebben 
scheren geen hoge toppen. Reeds na enkele jaren van 
dergelijke training kan men het hoogste punt bereiken, en 
niets is zo triest als een ex-kampioen die niet verder 
evolueert. 
Er zijn inderdaad technieken die men in twee, drie jaar kan 
aanleren, maar anderzijds bestaan er zo'n moeilijke, dat zij 
een studie van tien of twintig jaar vereisen, vooraleer men ze 
kan beheersen. 
Het komt erop aan de mogelijkheden voor de toekomst, die 
men in zich draagt, niet te verspelen door zich enkel toe te 
leggen op technieken die eenvoudig en onmiddellijk toepasbaar 
zijn. Hoewel het niet steeds aangenaam is dingen aan te leren 
die niet dadelijk hun nut tonen, toch zal dit op een dag zijn 
vruchten afwerpen. 
Karate beoefenen met het oog op de toekomst betekent dat 
men vertrouwen moet hebben in zijn meester en respect voor 
zijn school. Meester OTSUKA is de mening toegedaan dat men 
de TAI SABAKI technieken uit de WADO-school min of 
meer kan beheersen rond zijn veertigste jaar, als men van 

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


www.wado-kamigaito-ryu.be 112 

kindsbeen af met de training begonnen is. 
In het BUDO worden sommige onderdelen in een rustige 
houding aangeleerd, zo onder andere de TAI SABAKI. Hun 
bewegingen zijn superieure technieken. 
Ik beperk er mij toe dit onderwerp hier slechts gedeeltelijk 
te bespreken in de hoop later nog een kans te vinden om er 
meer gedetailleerd op in te gaan. 
Zoals in KIHON studeert men eerst de typische vormen, 
daarna kan men, beetje bij beetje, naargelang het niveau 
stijgt, de variaties en toepassingen aanleren. Men kan dit door 
elementen uit de KIHON in een bepaalde proportie te 
vermengen met combinaties van de verschillende bewegingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX XXX 
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1. SOKUSHIN 
 

Wordt uitgevoerd vanuit de positie van HANMI GAMAE. Het 
is een zijdelingse beweging van links naar rechts of 
omgekeerd. De positie en de richting (de lijn van de schouders 
bijvoorbeeld) van het bovenlichaam veranderen nauwelijks. 
Deze beweging wordt ingezet door de heupen naar links (of 
rechts) te verplaatsen. Het voorste been volgt spontaan en 
glijdt in dezelfde richting, als om te beletten dat het lichaam 
valt. 
De achterste voet blijft ter plaatse of volgt de voorste voet 
naargelang nodig. Het hoofd en de borst neigen lichtjes in de 
richting van de beweging, om de beweging meer soepelheid te 
geven en het ontwijken van de aanval te ondersteunen. 
Bij het geregeld gevecht (YAKU SOKU KUMITE) raakt en 
duwt de handpalm lichtjes de arm van de tegenstander aan de 
elleboog. 
Uw houding en ingesteldheid moeten zo zijn dat u de árm van 
de tegenstander hard kan duwen als u wil, maar u doet het 
niet aan gezien het een ontwijkingsbeweging en geen 
blokkeringsbeweging is. 
Het lichaamszwaartepunt verplaatst zich volgens een 
zijdelingse en horizontale lijn (of lichtjes neergaand). 
 
 
 

XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 
  
 

SOKUSHIN 
 

         
 

• Zal de karateka indien hij slechts eenvoudige en primitieve 
ontwijkingsbewegingen traint, op een dag niet in een impasse 

geraken? 
• Hoe begrijpt u: de mogelijkheden voor de toekomst niet 

verspelen en zonder overhaasting te trainen? 
• Waarom de richting van de borstkas niet gewijzigd worden? 
• Hoe verloopt de bewegingslijn van het lichaamszwaartepunt? 

• Waarom mag men met de hand niet zijwaarts duwen? 
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2. HIKIMI 
 

Alle TAI SABAKI-bewegingen zijn hier geklasseerd volgens 
de lijn der beweging van borst en heupen. 
HIKIMI is een beweging tegen een aanval van de 
tegenstander waarbij men het lichaam en in eerste instantie 
de heupen achteruittrekt.  Men neemt als vanzelf de 
NEKOASHI-positie aan door het gehele lichaamsgewicht op 
het achterste been te brengen. 

Tekeningen, vragen en opmerkingen 
  

HIKIMI 
 

 
 
 

• Over ’t algemeen komt men hier terecht in NEKO ASHI DACHI. 
• Waarom?  

• Welk is de bewegingslijn van het lichaamszwaartepunt? 

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


www.wado-kamigaito-ryu.be 116 

3. SORIMI 
 

Dit is een ontwijkingsbeweging van het bovenlichaam tegen 
een aanval op JODAN-niveau (gezicht). Men neigt achterover, 
maar men bewaart de mogelijkheid om weer terug te komen 
naar de beginhouding door gebruik te maken van de weerstand 
die het onderlichaam biedt. Het is van belang voor het 
evenwicht om de kin in te trekken. Het lichaamsgewicht 
verplaatst zich volledig op het achterste been, maar de 
heupen blijven ter plaatse. 

Tekeningen, vragen en opmerkingen 
  
 
 

SORIMI 
 

 
 

• Wat betekent de soepele en aanhoudende weerstand van de 
onderste helft van het lichaam? 

• Waarom de kin intrekken? 
• Hoe ver wordt de borstkas naar achter gebogen; hoe wordt dit 

bepaald? 
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4. CHINSHIN 
 

Het lichaamszwaartepunt verplaatst zich volgens een verticale 
lijn. De letterlijke betekenis van het Japanse woord is "zich 
laten onderdompelen in de diepte van het water". Met een 
soepel lichaam en vooral ontspannen benen zakt men door en 
maakt men aldus gebruik van de zwaartekracht van het 
lichaam. Men zakt door tot op een niveau dat voldoende is 
om.de aanval te ontwijken. 
Deze valbeweging kan versneld worden door de hals tussen de 
schouders te trekken en het lichaam samen te trekken. 
Meestal komt men in de positie van SHIKO DACHI terecht, 
het lichaam een beetje naar voren gebogen. Om tot de 
uiteindelijke spreiding van de benen te komen, trekt men het 
achterste been naar achter of het voorste been naar voor. 
Maak gebruik van de neergaande beweging om de TSUKI voor 
de tegenaanval te lanceren. 
 
 
 
 
 

XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 

  
 

 
CHINSHIN 

 
 

 
 
 

• Hoe kan men lichaamsgewicht hier optimaal gebruiken? 
• Welke is de bewegingslijn van het lichaamszwaartepunt? 
• Hoe kan men het beste de ontwijkingsbeweging en de 

tegenaanval aan elkaar koppelen? 
 

XXX XXX 
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5. KAISHIN 
 

Letterlijk betekent dit: "het lichaam openen". Dit is 
misschien wel één van de meest hoogstaande bewegingen in 
de krijgskunde. 
Beeldt u zich, voor deze beweging, een draaideur in (zoals in 
een bank bijvoorbeeld). Het gehele lichaam pivoteert rond 
zijn eigen as tegen de aanval van de tegenstander. Hierbij 
wordt weinig aan de positie van het lichaamszwaartepunt 
veranderd. Vanuit de positie van HIDARI HANMI GAMAE, 
pivoteert het lichaam naar links (in tegengestelde richting 
van de wijzers van het uurwerk) en zet zich in de positie van 
YOKO SEISHAN DACHI (of SANCHIN DACHI); het 
rechterbeen staat dan voor. De tegengestelde beweging 
vertrekt vanuit MIGI HANMI GAMAE. 
Het komt erop aan dat, na het lichaam gedraaid te hebben, 
de buik of de borst zich parallel bevindt ten opzichte van de 
lijn van de aanval. In dit geval is de rotatie van de heupen 
ongeveer 135°.  De beweging van deze heuprotatie kent een 
plotse versnelling. 
De beweging begint met de rotatie van de heupen waarop de 
benen hen volgen met de verplaatsing van de achterste voet 
(rechts) eerst en de voorste voet (links) vervolgens. (dit 
vanuit HIDARI HANMI GAMAE). Men kan de rol der heupen 
vergelijken met deze van een raderwerk, een soort zwaar 
rad dat dient om de beweging van de as op dewelke het is 
vastgemaakt, te uniformiseren en eveneens om de energie 
van een soort inertiekracht te bewaren. Men kan terwijl men 
ontwijkt, gelijktijdig van de rotatiebeweging gebruik maken 
om   de tegenaanval uit te voeren met URAZUKI 
bijvoorbeeld (zie tekening).  
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Er zijn beoefenaars die deze heuprotatie trachten uit te 
voeren door middel van een kleine sprong waarbij ze de 
beide voeten terzelfdertijd verplaatsen. Men moet, 
integendeel, het lichaam een beetje laten zakken om bij het 
begin van de beweging gebruik te kunnen maken van de 
zwaartekracht, t.t.z. van de potentiële energie van de 
positie. 
Het menselijk lichaam is een levend iets en men kan zijn be- 
wegingen niet zomaar klaar en duidelijk omschrijven door 
middel van een mechanisch model in soliede materie. Men 
moet echter wel beseffen dat men met samengetrokken 
spieren dit soort van beweging niet kan nabootsen. Men 
heeft vaak de neiging om de spieren van het lichaam samen 
te trekken bij het aankomen van een aanval van de 
tegenstander. Alleen het voortdurend trainen kan u in staat 
stellen deze beweging bij mogelijk gevaar correct (dus 
zonder gespannen spieren) uit te voeren. 

 
 

 
 
 
 
 

XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 

  
 

KAISHIN 
 
 

 
 
 

• Welke is de as van deze beweging? 
• Hoe bewegen de heupen zich? 

• Verklaar het gebruik van de potentiële energie van de positie in 
KAISHIN. 

 
XXX XXX 
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6. SENSHIN (KUGURI) 
 

Letterlijk betekent dit woord: “onderdoorgaan”.  Men ziet 
deze beweging zelden in gevechten tussen karateka's, 
terwijl zij in het boksen vaak voortkomt als ontwijking tegen 
de "crochet" of hoekstoot. De stoot met de blote hand is te 
snel voor dit soort van ontwijking, in vergelijking met deze 
van een gehandschoende hand van de bokser, waarbij de 
handschoenen een beetje afremmend werken. Maar dit is 
maar een gedeeltelijke verklaring. 
Deze ontwijkingsbeweging is nochtans interessant in 
gevecht tegen mensen die met de vechtkunsten niet 
vertrouwd zijn. Bij dergelijke mensen kan men vaak de 
aanval voorzien. Dit geldt eveneens voor aanvallen met een 
stok, een sabel, wandelstok, enz…  
Het begin van deze beweging gelijkt een beetje op dit van 
CHINSHIN. De benen ontspannen om door te kunnen zakken 
en gelijktijdig de kin intrekken. Draai de kruin van het hoofd 
naar de tegenstrever (op dit ogenblik moet men trachten de 
tegenstrever in 't oog te houden, door de blik omhoog te 
richten) en voer met het gehele lichaam een steeds groter 
wordende spiraal uit. 
Men gaat aldus onder de arm van de tegenstander door en 
men scheert bijna langs zijn ribben aan de oksel. Men maakt 
gebruik van het stijgende gedeelte van de beweging om de 
tegenaanval uit te voeren, zoals op de tekening. 

 
XXX XXX 
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Tekeningen, vragen en opmerkingen 
  
 

SENSHIN 
 
 
 

 
 
 
 

• Wat is hier bijzonder aan de bewegingslijn van het 
lichaamszwaartepunt? 

• Deze beweging komt minder vaak voor in gevechten tussen 
Karateka’s. Waarom? 

• Leg de kleine beweging van de nek uit. 
 
 
 

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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