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Tori (aanvaller) Uke (verdediger)

1 Aanval rechts mawashi geri Links voor blijven maar achterste voet iets

(cirkelschop) jodan (hoofd) naar rechts verplaatsen en jodan uke links

rechts jodan kamae

Links gyaku tsuki (stoot Met rechtervoet verder uitdraaien en met rechts

achterste hand) teisho uke, linkervuist bij rechterborst

Daarna links horizontaal tetsui uchi (hamer

vuist)

Tori staat nu rechts voor Uke wisselt naar rechts voor

2 Aanval links oi tsuki jodan Rechts voor blijven, iets naar achter

verplaatsen en jodan uke rechts

Op de plaats gyaku tsuki rechts

(stoot achterste hand) Met rechter arm soto uke (van buiten

naar binnen borst wering) en gelijkertijd

met links onder rechteram door ura tsuki

(korte stoot), daarna met rechts tetsui

uchi jodan

Tori staat nu links voor Uke blijft rechts voor

3 Aanval rechts oi tsuki chudan Rechts voor blijven met rechts gedan uchi

voorwaarts) barai (lage wering van buiten naar binnen)

Met links gyaku tsuki jodan Met rechts uraken uke en pak arm tori vast

Met rechts kekomi (zijwaarts) chudan, zet

rechtervoet naast linker voet en met linker

hand shuto uchi nek links van tori

Duw tori met links naar achter

Tori staat links voor kamea Uke blijft links voor staan

4 Aanval rechts  oi tsuki chudan Linkervoet schuin naar achter en met rechts

shuto uke

Aanval links oi tsuki chudan Rechtervoet schuin naar achter en links

shuto uke

Linkervoet iets verplaatsen Met links oase uke (neerdrukken) en

en met rechts gyaku tsuki met stap nukite (steek) naar keel tori KI-AI

Tori staat nu links voor kamae Uke staat rechts voor kamae

5 Aanval rechts oi tsuki chudan Met rechtervoet schuin naar achteren stappen

met rechts teisho en daarna links shuto uke

Pak met links rechterpols tori en stap met

rechts in en met rechts shuto uchi in nek tori

Tori staat nu links voor kamae Uke staat rechtsvoor kamae

BUNKAI HEIAN NIDAN (basis)

Tori en uke staan ca. 3 meter uit elkaar in hachi dachi.

Beide  musubi dachi, rei. Daarna openen (armen kruisen voor buik)  hachi dachi

Open en sluiten van voeten is altijd eerst linker voet dan rechter voet.

Tori stapt links naar voren kamae, Uke rechts achter naar kamae



6 Aanval rechts oi tsuki chudan Rechts voor blijven en met links gyaku teisho

uke en daarna met rechts shuto uke en

rechterpols tori vastpakken

Met links instappen en met linkerhand shuto

uchi op gezicht tori. Eventueel kan daarna

tori worden geworpen of gecontroleerd met 

een nekklem

Tori staat links voor kamae Uke staat links voor kamae

7 Aanval mae geri rechts Links voor blijven en met rechts gyaku uchi

barai

Aanval gyaku tsuki links Met zelfde arm gyku uchi uke daarna

Tori ontwijkt door naar achteren mae geri rechts en gyaku tsuki links

te stappen

Tori staat links voor Uke staat rechts voor

8 Aanval oi tsuki rechts Iets mee naar achteren gaan, wel rechts voor

blijven en gyaku uchi uke links daarna

Tori ontwijkt door naar achteren mae geri links en  gyaku tsuki rechts

te stappen

Tori staat links voor Uke staat links voor

9 Aanval oi tsuki rechts Met links iets naar opzij stappen en

morotte uke rechts, rechterpols tori vast

pakken met rechts en links jodan tsuki

Tori gaat links voor staan Uke staat rechts voor

10 Met rechts mae geri, daarna Met rechts schuin naar achter stappen, gedan

met rechts jodan tsuki barai, daarna age uke

Draai rechterarm tori zodat elleboog beneden

zit, stap in en plaats rechteronderarm onder

de rechterbovenarm van tori

Als klem te pijnlijk wordt tike Linkerhand naar beneden drukken, rechter

tori af. onderarm omhoog waardoor er een elleboog

klem wordt gezet.

Tori gaat rechts voor staan 

kamae Uke staat rechts voor

11 Met links mae geri, daarna Met linkervoet iets opzij stappen, met rechts

met links jodan tsuki gedan barai, daarna age uke

Stap naar tori en age uke links op keel

tori. Daarnda linkerbeen over linkerbeen tori

zetten en linkerbeen naar achter plaatsen

Tori draait weg van uke en komt waardoor tori komt te vallen. Controleer

omhoog op een knie, daarna tori (linkerarm vast blijven houden) gedan 

opstaan tsuki en KI-AI

Tori en uke staan ca. 3 meter uit elkaar in links voor kamae

Tori haalt voorste voet bij, uke achterste voet.

Beide in musubi dachi en rei. Daarna openen (armen kruisen voor buik).

Open en sluiten van voeten is altijd eerst linker voet dan rechter voet.
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