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Aan alle KCW’ers… 

Tot 3 Mei blijven wij in ons Kot !!! Met andere woorden… de 

karatelessen liggen stil. Maar dit wil niet zeggen dat we geen 

karate doen !  

Heel wat leden hebben de voorbije weken filmpjes 

doorgestuurd om onze conditie - techniek op peil te houden. 

Om de filmpjes te doorbreken hebben Sensei Diederik & 

Virginie een wandel – looproute uitgestippeld, met tal van 

tussenstops (karate – oefeningen). Dus neem jullie fiets, doe 

jullie sportschoenen aan en start aan de ‘KCW-wandeling’.  

 

Uitleg 

De route start (oranja verkeerspaal aan de poort) en eindigt aan de club, Koning Alberstraat. De 

wandel – looproute is ongeveer een 5 km. Aan de hand van rode & witte lintjes zal je de weg vinden.  

Bij enkele lintjes zul je een karate – oefening vinden.De oefeningen zijn aangepast aan de graad van 

gordel (examen – voorbereiding). Is de oefening te moeilijk, doe de andere oefening en omgekeerd…. Wil 

je de route meermaals bewandelen/lopen kan je starten met de ‘gemakkelijke’ oefeningen, later de 

‘moeilijke’ oefeningen. Wandel, loop de route naar jouw tempo en kunnen!  

Wedstrijd 

Neem tijdens de wandeling een leuke foto van jezelf, familie of maak een filmpje en verstuur die naar 

Diederik of Virginie. Bij de eerst volgende training zal de winnaar verkozen worden door een 

onschuldige hand.  

Wandelroute 

Zorg ervoor dat je de beschrijving van de route bij de hand hebt. Je weet nooit dat er lintjes zijn 

verdwenen….  

1. We starten aan de Club, Koning Albertstraat. Loopt de straat over richting ‘Spaander’. In de 

Spaander zoekt u een plaatsje voor de opwarming.  

 

Gemakkelijk 

  
Oefening 1. Opwarming : 5 X pompen – 20 X squat – 20 x Sit – 
Up – Spreidstand.  
 

Moeilijk 

  
Oefening 1. Opwarming : 20 X pompen – 40 X squat – 40 x Sit – 
Up – Spreidstand. 
 

 

2. Op het einde van de weg neem je het wandelpad ‘rechts’.  Zoek een plaatsje in het gras en 

doe de oefening. 
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Gemakkelijk 

  
Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1. 10 x  Oi Tsuki Jodan voorwaarts – Age Uke 
achterwaarts.  
 
Oefening 2. 10 x Oi Tsuki Chudan voorwaarts  – Soto Uke 
achterwaarts. 
 

Matig 

 Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1. 10 x  Oi Tsuki Jodan voorwaarts.  
 
Oefening 2. 10 x Sanbon Tsuki ( Jodan + Chudan + Chudan).  
 

Moeilijk  

 Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1.  5 x Age Uke – Gyaku Mae Geri Chudan – Gyaku 
Tsuki chudan. 
 

        

3. Blijf het wandelpad volgen, tot aan de kruising. Neem het wandelpad verder richting ‘rechts’. 

Op het einde van het wandelpad kom je in de Geestendalstraat. 

 

Conditie 

  
Zoek een stoeprand. Tik een minuut lang met je voeten om en 
om de stoeprand aan. Probeer zoveel mogelijk herhalingen te 
maken in een minuut. Loop / wandel door als je gedaan hebt, 
herhaal deze oefening onderweg een paar keer.  
 

 

4. Op het einde van de Geestendalstraat, kom je in de Elfde Julilaan. Ga naar links. Ga naar 

recht,, het wandelpad op.  Op een bepaald ogenblik kom je op het sportplein. Zoek een 

plekje en voer je favoriete kata uit. 

Kata 

 
 
 
 

 
Doe je favoriete kata.  
 

 

5. Volg het wandelpad tot aan de glascontainers (T’Klokhuis). Voer op de parking de volgende 

oefening uit.  
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Gemakkelijk 

 
 

Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1. 10 x Uchi ude Uke Chudan in Zenkutsu Dachi 
 
Oefening 2. 10 x Shuto Uke Chudan in Kokutsu Dachi 
 

Matig 

 Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1. 5 x. Age Uki Jodan in Zenkutsu Dachi + Gyaku Tsuki 
Chudan in Zenkutsu Dachi. 
 
 

Moeilijk  

 Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1. 5 x  Soto Uke Chudan – Yoko empi chudan in Kiba 
Dachi  - Yoko Geri Kekomi Chudan in Kiba Dachi   – Uraken Jodan 
in Zenkutsu Dachi + Gyaku Tsuki Chudan in Zenkutsu Dachi . 
 

 

6. Op het einde van het wandelpad kom je in de Kerkdreef. Vervolg uw weg naar links en ga 

geruime tijd rechtdoor. 

Conditie 

 
 

 
Doe onderweg een Burpee of meer. Je begint door rechtop te 
gaan staan. Zak door je knieën met je billen naar achteren, alsof 
je een squat maakt. Plaats dan je handen op de grond. Strek je 
voeten naar achteren uit. Dit brengt je in de beginpositie van de 
push – up. Doe de push – up en kom springend uit de push – up 
omhoog. Ga weer rechtop staan. Loop / wandel verder en doe 
nog een Burpee.  
 

 

7. Ga geruime tijd rechtdoor tot aan de Hoonakkerdreef. Ga naar links, bij het eerst volgende 

wandelpad. Zoek een plekje in gras en voer de volgende oefening uit.  

Gemakkelijk 

 
 

 
Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1. 10 x Mae Geri Jodan in Zenkutsu Dachi. 
 
Oefening 2. 10 x Mae Geri Chudan in Zenkutsu Dachi. 
 

Matig 

 Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
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Oefening 1. 5 x. Soto Uke Chudan in Zenkutsu Dachi – Yoko empi 
Chudan in Kiba Dachi. 
 

Moeilijk  

 Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1. 5 x. Uchi Ude Uke Chudan in Kokutsu Dachi – kezami 
uchi Mawashi Geri Chudan in Kokutsu Dachi - Kezami tsuki Jodan 
in Zenkutsu Dachi  + Gyaku Tsuki Chudan in Zenkutsu Dachi. 
 
 

 

8. We blijven op het wandelpad, richting links. Volg het wandelpad. Op het einde van het 

wandelpad, ga naar links, richting de Kleurvinge. Op het einde van de straat, ga naar rechts. 

U bent nog steeds in de Kleurvinge.  

 

Conditie 

 
 

 
Doe onderweg lunges. Plaats je handen in de zij. Zwaai nu je 
been naar voren en zet een grote pas voorwaarts – ongeveer 
anderhale keer je normale paslengte. Buig nu door de heup en 
knie van je voorste been, totdat de knie van je achterse been de 
vloer net niet raakt. De knie van je voorste been in lijn met je 
tenen. Sterk vervolgens je voorste been weer en plaats je voet 
terug in de uitgangspositie. Herhaal met je andere been en doe 
het gewenste aantal herhalingen.  
 

 

9. Op het einde van de Kleurvinge gaat u naar links tot aan de Grote Heerweg. Steek de Grote 

Heerweg over, ga verder richting links. Ga verder tot aan het volgend wandelpand, rechts. 

Eenmaal op het wandelpad zoek je een plekje voor de volgende oefening. 

Gemakkelijk 

 
 

Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1. 10 x Yoko Geri Keage Jodan in Kiba Dachi. 
 
Oefening 2. 10 x Yoko Geri Kekomi Chudan in Kiba Dachi. 
 

Matig 

 Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1. 5 x. Uchi Ude Uke Chudan in Kokutsu Dachi + gyaku 
Tsuki Chudan in Zenkutsu Dachi. 
 
 
 

Moeilijk  

 Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
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Oefening 1. 5 x.  Shuto Uke Chudan in Kokutsu Dachi – Mawashi 
Geri Shudan in Kokutsu Dachi + Gyaku Nukite Chudan in 
Zenkutsu Dachi. 
 

 

10. Blijf het wandelpad volgen tot aan de Leie. Op het einde van het wandelpad ga naar links. 

Doe onderweg de volgende oefening.  

Gemakkelijk 

 
 

 
Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1. 5 x Age Uke Jodan in Zenkutsu Dachi + Gyaku tsuki 
chudan in Zenkutsu Dachi. 
 
Oefening 2. 5 x Soto Uke Chudan in Zenkutsu Dachi + Gyaku 
Tsuki Chudan in Zenkutsu Dachi. 
 

Matig 

 Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening1. 10 x Kake Uke gedan in Kokutsu Dachi + gyaku nukite 
chudan in Zenkutsu Dachi. 
 
 
 

Moeilijk  

 Uitvallen Gedan Barai, in Zenkutsu Dachi.  
 
Oefening 1. 5 x. Kake Uke gedan in Kokutsu Dachi – Kezami Mae 
Geri Chudan in Kokutsu Dachi – Shuto Uchi Jodan in Kokutsu 
Dachi + Gyaku Tsuki Chudan in Zenkutsu Dachi. 
 

 

11. Op een bepaald ogenblik zal u een houten huisje met picknicktafel zien staan. Doe daar de 

volgende oefening. 

Conditie 

 
 

 
Opdrukken. Plaats je handen op de rand van de picknicktafel. Je 
handen zijn iets veder uit elkaar dan schouderbreedte. Stap een 
stukje naar achteren, je voeten zijn ongeveer een halve meter 
van de tafel verwijderd. Hou je buikspieren aangespannen, buig 
je armen en breng je borst richting de tafelrand en dus jezelf 
weer omhoog. Probeer drie keer een serie van 5 tot 10 keer te 
doen.  
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12. Ga verder rechtdoor tot aan de boerderij. Bij de boerderij ga je naar links. Je komt in de Sint – 

Jansstraat. In de Sint – Jansstraat doe je de volgende oefening.  

Gemakkelijk 

 
 
 
 

 

 
5 x Mae geri Jodan + 5 x Mea geri Chudan  
 

Moeilijk  

  
10 x Mae Ren Geri (Chudan + Jodan) 
 

 

13. Ga rechtdoor en neem de eerst volgende straat, links, richting de zavelputten.  

Kumite 

 
 
 
 

 
Vrij vechten. Ga gedurende 1 minuut non-stop denkbeeldig vrij 
vechten.  
 

 

14. Ga rond de zavelput. Zoek een boom voor de volgende oefening.  

Conditie 

 
 

 
Zoek een boom uit! Ga met je neus richting de boom staan en 
zorg ervoor dat je lichaam op dertig centimeter afstand van de 
boom is. Zodat je er tegenaan leunt wanneer je je handen tegen 
de boom aan zet.  Zet je handen vervolgens tegen de boom, zet 
je zelf af en klap in je handen. Herhaal deze oefeningen en 
probeer hem zo snel mogelijk uit te voeren.  
 

 

15. Op een bepaald ogenblik zal je een vlaggetje vinden waar je het wandelpad naar links moet 

nemen, weg van de zavelput naar de Grote Heerweg.  Zoek wat ruimte voor de volgende 

oefening.  

Gemakkelijk 

 
 
 
 

 
 

 
5 x. Yoko Geri Keage Jodan in Kiba Dachi – Yoko geri kekomi 
chudan in Kiba Dachi. 

Moeilijk  

 10 x. Mae geri Jodan  + Yoko Geri Kekomi Chudan + Mawashi 
Geri Jodan + Ushiro Geri Chudan 
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16. Op het einde van de weg steek je de Grote Heerweg over en vervolg je je weg naar links. Ga 

geruime tijd rechtdoor, verbij de praktijk van Tim Taelman (KCW’er) . Ga uiteindelijk naar 

rechts de Tomberg in. Ga terug geruime tijd rechtdoor. Op het het einde van de Tomberg ga 

je naar rechts.   

Gemakkelijk 

 
 
 
 

 

 
Oefening 1. 10 x. Shuto Uke Chudan in in Kokutsu Dachi + Gyaku 
Nukite in Zenkutsu Dachi. 
 

Moeilijk  

 10 x. Mae Geri Jodan – Yoko Geri Kekomi Chudan ( Zelfde been, 
zonder neerplaatsen). 

 

17. Ga een eindje rechtdoor tot aan het park (nieuwe wijk) op uw linkerkant. Ga het Park in en 

doe de volgende oefeningen:  

Gemakkelijk 

 
 

 
Oefening 1. 5 x Mae Geri Jodan in Zenkutsu Dachi. 
Oefening 2. 5 x Mae Geri Chudan in Zenkutsu Dachi. 
 

Moeilijk  

 10 x Mawashi Ren Geri ( jodan – jodan) 

 

18. Blijf het pad volgen… 

Gemakkelijk 

 
 

 
5 x Yoko Geri Keage Jodan in Kiba Dachi + uraken Jodan in Kiba 
Dachi 
 
5 x Yoko Geri Kekomi Chudan in Kiba Dachi + Uraken Jodan in 
Kiba Dachi 
 

Moeilijk  

  
10 x Mawashi Geri Jodan + Yoko Geri Kekomi Chudan (zelfde 
been, zonder neerplaatsen). 
 

 

19. Blijf het wandelpad volgen tot aan de Koning Albertstraat. Je bent op het einde van de route. 

Om uit te blazen herhaal de je de volgende kata’s. 

Gemakkelijk 

 
 
 
 

 
Heian Shodan 
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Matig 

  
Heian Godan 
 

Moeilijk  

  
Kanku Dai of Bassai Dai 
 

 

Geniet thuis van een frisse pint :-D 

 

Groetjes,  

Diederik & Virginie  

 


