
De overeenkomsten en connecties tussen de verschillende technieken. 

Ondanks dat de uitvoer van verschillende technieken soms totaal anders zijn, hebben zij toch veel 

overeenkomsten met elkaar. Namelijk het bewaken van de Sei-chu-sen (middenlijn) het gebruik 

maken van de interne kracht van ons lichaam, en het slopen van de tegenstander de zogenaamde 

Kushushi. 

Zo hebben veel technieken het zelfde “ begin of uitgangspunt ” en wanneer we nu deze technieken 

nader bekijken blijkt dat vele hiervan eigenlijk variaties van de basis techniek zijn. 

Wanneer we de vier basis blokkeringen “Jodan-uke, Uchi-uke, Soto-uke en Gedan-barai “ als 

voorbeeld nemen zien we dat wanneer deze op de juiste manier worden uitgevoerd het mogelijk is om 

dit zonder noemenswaardige kracht te doen, maar dat het resultaat vele malen groter zal zijn dan 

gebruikelijk is. 

Zo behoren de meeste blokkeringen niet confronterend te worden uitgevoerd (hard tegen hard) maar 

veel meer begeleidend en dwingend.  

Dit laatste is lastig om te begrijpen omdat we altijd geleerd hebben om blokkeringen met veel power 

uit te voeren. Maar wanneer dit goed (en vooral persoonlijk) zal worden uitgelegd zal je als snel 

merken dat dit een verbazend resultaat oplevert.  

Teruggaande naar het onderwerp van dit document de overeenkomsten en connecties van de 

technieken. Daarbij is het belangrijk dat we leren om te weten waar, maar ook hoe we naar de 

verschillende technieken moeten kijken. 

Door een goede uitleg van de leraar in samenwerking met een praktische oefening zal je al snel 

ervaren dat een bepaalde uitvoer van die techniek direct een goed en beter resultaat oplevert. 

Zo zal je ook steeds meer gaan ervaren dat het Wado karate voor het grootste deel bestaat uit Ju-

Jitsu technieken met een karate jas er om heen. 

 

Het Wado karate kent een aantal specifieke eigenschappen, maar helaas zijn deze voor de meeste 

karate ka’s onbekend gebied.  

Zo kennen we binnen het Wado karate het “ droppen ”, het “ gronden “ maar ook zaken als het 

beheersen van de middenlijn genaamd de Sei-chu-sen. 

Een belangrijk deel van het Wado karate bestaat uit het gebruik maken van onze maar ook van de 

tegenstander zijn psyché, met andere woorden we gebruiken onze hersenen om de tegenstander te 

beïnvloeden en te manipuleren. 

Zo zorgen we er voor dat we binnen enkele seconden van een aanvaller de verdediger maken.  

Zo gebruikt het Wado karate de uitstraling van de lichaamstaal om de tegenstander onzeker te 

maken. 

Zo gebruiken we een soort van fake standen om ook weer de tegenstander op het verkeerde been te 

zetten. En maken we gebruik van body-mechanica om de tegenstander snel en efficiënt uit te 

schakelen. 

Wanneer je hier ervaring mee zult krijgen ga je al snel verschillende zaken op een andere manier 

bekijken. Zo zal het plaatje (de buitenkant) steeds minder belangrijk voor jou worden. Veel 

belangrijker word het om te ervaren of een techniek wel of niet werkt, met alle gevolgen van dien. 

Zo zal je ook steeds meer merken dat de standaard uitleg van de technieken binnen het kata, over 

het algemeen niet kloppen met de ware bedoeling van de technieken die Otsuka sensei voor ogen 

had. 



Conclusie, 

Bedenk dat de ware techniek van het Wado karate getraind moet worden, alsof je een trap met hele 

grote treden bestijgt. Iedere traptrede moet betreden worden voordat je de volgende kunt nemen. 

Rob van Leeuwen 


