
 

 
 

Karate 
Vechtsport of kunst? 

Jezelf kunnen verdedigen wordt al eeuwen als 
belangrijk gezien. In sommige landen is het zelfs 
verheven tot een vorm van kunst.  

Zelfverdediging is je verweren tegen de aanval van een tegenstander. Vechtsporten die 
van oudsher zelfverdedigingskunsten waren, zijn bijvoorbeeld kungfu, jiujitsu en karate. 

De oudste zelfverdedigingssport ter wereld 
Karate is ontstaan uit  wat misschien wel de oudste zelfverdedigingskunst ter wereld is: 
de vechtsport Kempo. Bij het beoefenen van deze kunst hoorden ook meditatietechnieken 
uit yoga en zen. Kempo werd al meer dan 2000 jaar geleden beoefend in China. Er zijn 
echter ook mensen die menen dat India de bakermat van deze kunst is geweest. Reizende 
monniken zouden deze zelfverdedigingskunst hebben geleerd, omdat zij onderweg nog wel 
eens overvallen werden. Pas in het begin van de vorige eeuw werd deze kunst bekend in 
Japan. In dit land werd karate ontwikkeld tot de vechtsport zoals wij die nu kennen. 

Verdediging 
Het woord karate bestaat uit 2 Japanse woorden: ‘kara’ (leeg) en ‘te’ (hand). Het woord 
geeft dus aan dat je jezelf zonder gebruik te maken van wapens moest kunnen 
verdedigen. Maar tegenwoordig worden niet alleen vuist en hand, maar ook allerlei 
traptechnieken ingezet. Tegenwoordig bestaan er in bijna elk land vele scholen die 
verschillende soorten karate onderwijzen. Iedere soort kan teruggaan op een bewonderde 
vorm van krijgskunst, waarbij lichaam en geest een eigen rol spelen. Een van die vormen 
van karate is Kyokushinkai Karate.  

Kyokushinkai Karate 
Kyokushinkai staat bekend als de hardste vorm van karate en 
de enige waarbij officieel ‘full contact’ is toegestaan. Er wordt 
gevochten zonder beschermers. Daarom wordt deze vorm ook 
wel de ‘sterkste karate’ genoemd. Het woord kyokushinkai 
verwijst naar de woorden  uiterste, waarheid en samenwerken. 
Bij deze karatesport verwacht men van de deelnemers dat ze 
tot het uiterste gaan, zonder zichzelf te ontzien, maar met 
respect voor de tegenstander. 
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Geschiedenis van Kyokushinkai Karate 
De stichter van Kyokushinkai karate is Masutatsu Oyama uit Zuid-Korea. Hij leerde op 9-
jarige leeftijd een Chinese vechtsport, genaamd Kempo. Als 12-jarige ging hij naar Japan, 
waar hij zich het judo eigen maakte. Op zijn 24e was hij al 4e Dan (graad). Na de Tweede 
Wereldoorlog besloot hij zich de rest van zijn leven te wijden aan het verspreiden van de 
kunst en kennis van karate en ontwikkelde hij de bijzondere vorm die hardheid en 
discipline eist. Kyokushinkai karate werd in 1961 in Nederland geïntroduceerd. 2 Jaar later 
waren in Nederland ongeveer 15 dojo's (scholen) waar Kyokushin karate werd onderwezen. 
Momenteel zijn er 35 scholen aangesloten bij de Nederlandse Karate Kyokushin Kai. 

 


