Karate Landen goes on #3
Beste karateka’s van Karateclub
Landen. Eventjes mezelf voorstellen; ik ben Enso,
de karate kat van Landen en ga jullie gedurende deze week
enkele oefeningen geven om toch een beetje onze conditie op
pijl te houden en onze opgedane karate kennis niet helemaal te
vergeten. Deze training mag je meerdere keren per week
doen, ideaal met één rustdag tussen.

Vooraleer we aan deze oefeningen gaan beginnen is het wel
belangrijk om enkele punten goed in de gaten te houden:
1. Zorg voor een veilige omgeving
2. Rustig opbouwen, niet forceren
3. Zweten mag
4. Sportkleren of liefst karate gi aandoen
5. Vergeet geen foto of filmpje op te sturen van je
training
6. Hou het plezant en gezond

Otagai ni : rei

Onegai Shimasu

Opwarming: De oefeningen correct uitvoeren is belangrijker dan de aantallen
1. Rustig in de tuin of ter plaatse (binnen) lopen gedurende 2 minuten

2. Voeten tegen zitvlak voor 20 seconden

3. Ter plaatse lopen met knieën hoog gedurende 20 seconden
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4. Push-up: 3 series van 5 (15 seconden rust tussen de series)

5. Planken: 30 seconden

6. Bekken omhoog tillen en 20 seconden houden => 3 keer
met 5 seconden rust tussen

7. Armen 10 keer voorwaarts zwaaien

8. Armen 10 keer achterwaarts zwaaien

9. Knie hoog optillen en van binnen
naar buiten draaien.
Afwisselend linker / rechter
10 keer L en 10 keer R
10. Knie zijwaarts hoog optillen en
van buiten naar binnen draaien
Afwisselend linker / rechter
10 keer L en 10 keer R

Je mag de aantallen, series, tijden vergroten naargelang je eigen conditie maar niet forceren en de
correctheid van uitvoering is zeer belangrijk; beter 2 maal juist dan 10 maal slecht uitgevoerd.

Vorige week hebben aandacht gehad via Thomas
op de traptechnieken. Deze week gaan we daar enkele
oefeningen op doen en gaan we ons focussen op volgende
onderwerpen:
1. Mae-geri
2. Mawashi-geri
3. Kata: Pinan Shodan
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Maegeri:
Oefening 1: Doel = Knie hoog houden bij Mae-geri
- Benodigdheden: 1 stoel
- Trap kan over het zitgedeelte (makkelijker) of over de leuning (moeilijk)
- Belangrijk: na de trap de knie hoog houden zodat de voet de stoel niet raakt
- 10 x rechter been en 10 x linker been
- Telkens van de beginstand beginnen (a)
- De stoel kan ook vervangen worden door mama, papa, zus of broer die op handen en
knieën gaat zitten
a.

Oefening 2: Doel = Controle van de traptechniek/voet
- Benodigdheden: zie oefening1 + plastiek flesje / drinkbus of balletje
- Trap geven tegen het flesje/bal maar mag niet van de stoel vallen => aantikken dus
- 10 x rechter been en 10 x linker been
- Telkens van de beginstand beginnen (a)
a.

Oefening 3: Doel = Twee trappen (mae-geri) met hetzelfde been
- Knie hoog houden tussen beide trappen
- Eerste trap is hoog (jodan) tweede midden (chudan)
- 10 x rechter been en 10 x linker been
- Telkens van de beginstand beginnen (a)
a.
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= Nidan-geri

Mawashigeri:
Oefening 1: Doel = Armen voor het lichaam houden = verdediging, tijdens de trap

- Trappen met de handen aan de gordel (knoop)
- 10 x links en 10 maal rechts
- Telkens beginnen vanaf kamaete
Oefening 2: Doel = Armen voor het lichaam houden = verdediging, tijdens de trap
- Trappen met iets tussen je handen
- Dit kan ook een balletje of je drinkbus van
vorig oefening zijn
- 10 x links en 10 maal rechts
- Telkens beginnen vanaf kamaete

Oefening 3: Doel = bovenlichaam niet naar achter laten hangen tijdens de trap

- Jezelf recht houden aan de rand van een kast,
of de rug v/e stoel van vorige oefening
- 10 x links en 10 maal rechts
- Telkens beginnen met beide voeten op de
grond
- Je kan ook vragen aan je zus, broer, papa
of mama om je hand vast te houden
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Kata: Pinan Shodan (Het filmpje op FB van de club zal ook zeer veel duidelijk maken)
a. 2 x alle bewegingen rustig, apart en zo correct mogelijk uitvoeren => let op je standen
b. 2 x in normaal tempo met aandacht aan de combinaties (deze zijn met rode
rechthoeken aan geduid).
c. 2 X met kim en kiai
Belangrijk: Lees eerst eventjes de aandachtspunten van de deelbewegingen vooraleer te
beginnen met de kata training.
De nummering komt overeen met de tekening op de volgende pagina.
Zorg dat je genoeg plaats hebt, desnoods buiten.
1. Na het groeten en het benoemen van de kata nemen we de positie “YOI” aan => eerst de
linker voet en daarna de rechter voet verplaatsen naar yoi.
2. Het lichaam valt recht naar beneden in “Mahanmi Neko Ashi Dachi” => Voorste voet hiel van
de grond. Linker arm blokt “Jodan Gaiwan Uke” en rechter arm beschermt het voorhoofd.
3. Linker arm maakt “Naiwan Uke" (hand kort aan de rechtse kin zijde), rechter arm gestrekt op
chudan hoogte met de pink naar beneden. Gedurende deze beweging blijft de onderste helft
v/h lichaam dezelfde positie behouden alleen de bovenste helft mag indraaien.
4. Linker voet terugtrekken en “Tetsui Uchi Jodan” met de linker hand, de rechter hand rechts
van het lichaam trekken => hikite. Blijf naar links kijken.
5. = 2
6. = 3
7. = 4 + draai naar rechts, laat de rechter arm vallen langs je rechter been (duim tegen de broek
naad)
8. Rechter arm blokt “Jodan Gaiwan Uke" en op hetzelfde moment rechter been “Yokogeri
chudan”.
9. Na de trap linker voet vooruit in “Mahanmi Neko Achi Dachi” , linker arm in “Jodan Shuto Uke
“ en de rechter arm voor de plexus met de pink tegen het lichaam (Chudan Nagashi Age Uke).
10. Vooruit stappen met rechtse “Shuto Uke” in “Mahanmi Neko Achi Dachi”.
11. Vooruit stappen met linkse “Shuto Uke” in “Mahanmi Neko Achi Dachi”.
12. Rechts vooruit stappen in “Junzuki Dachi” en val aan met rechtse “Nukite” met Kiai.
13. Draai met je lichaam over links (225°) met beweging 9.
14. = 10
15. Draai 90° naar rechts met beweging 10.
16. = 11
17. Draai met je lichaam 45° naar links, rechter arm blokt “Jodan Gaiwan Uke”, de linker arm aan
de linker zijde v/h lichaam terugtrekken.
18. Rechtse “Maegeri Chudan”
19. Linkse “Chudan Gyakuzuki” stoot.
20. = Blok met linkse “Gaiwan Uke Jodan” maar blijf in “Gyakuzuki Dachi” stand.
21. = 18 maar links.
22. = 19 maar rechts.
23. Stap naar voor in rechtse “Junzuki Dachi” met de rechter arm een “Jodan Gawain Uke” blok
en de linker hand (in een vuist) voor de plexus pink tegen het lichaam.
24. Draai 225° over links naar een “Junzuki” stand en blok met een linkse “Gedan Barai” en de
rechtse vuist rechts van het lichaam.
25. Vooruit in rechtse “Junzuki Dachi” met rechtse “Jodan Uke” blok.
26. Draai 90° graden over rechts naar “Junzuki” stand met een rechtse “Gedan Barai”.
27. = 25 maar links
28. “Yame” => de linkse zijde van het lichaam/voet terug in “Yoi” plaatsen.
Eindigen in “Musubi Dachi” stand en afgroeten.
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Cool Down:
1. De kata Pinan Shodan heel traag doen met vooral veel aandacht aan de ademhaling.
2. Enkel rek oefeningen: uit “ Stretching en spierversterking” van Thierry Waymel - Jacques
Choque uitgeverij Deltas.
a. Voor de Quadriceps (= voorste bovenbeen spieren)
- Ga op de knieën zoals foto a
- Rek de romp door één gestrekte arm schuin omhoog te steken (foto b)
- Duw op de steunhand om beter te rekken
- 6 x herhalen met elke arm
a

b

b. Voor de hamstrings (= achterste bovenbeen spieren)
- Houd één been gestrekt en het ander gebogen, met de knie op de grond
- Buig voorover boven het gestrekte been en adem uit. Verdeel het gewicht over de
steunpunten (foto a).
- Houd het bekken horizontaal en de nek in het verlengde van de rug.
- Houding 6 seconden aanhouden => wisselen van been.
a
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Karate raadsels

Rebus:

Oplossingen volgende week bij Karate Landen goes on #4

Shomen ni : rei Arigato gozai ma shita
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