
De technieken van het Wado Karate 
 
Voorwoord:  
Allereerst moeten we beseffen dat het Wado karate nogal afwijkt van de andere karate stijlen.  

Het Wado karate is een echte Japanse Martiale Art, terwijl de andere karate stijlen typische 
Okinawa stijlen zijn die duidelijk op een ander principe gebaseerd zijn. 
Dit impliceert dat dus ook de technieken binnen het Wado karate anders moeten worden 

uitgevoerd dan de reguliere karatestijlen. 
 
Voor sommigen is dit voor het eerste dat zij dit horen, en waarschijnlijk zullen er direct een 

aantal vragen en twijfels opkomen. 
Maar wanneer je de moeite zou nemen om het onderstaande te accepteren zal je al snel ervaren 

dat er veel deuren die anders gesloten blijven, direct voor jou open zullen gaan. 
 
Zo gaat het Wado karate er vanuit dat iedere techniek als een aanval moet worden uitgevoerd.  

Dit vereist zeker voor karate ka’s die al jaren lang het Wado karate beoefenen een flinke 
aanpassing, zij zijn immers gewend aan een bepaalde gang van zaken en dat laat je niet zomaar 
los. Het zit nu eenmaal in je systeem en dat verander je niet zomaar.  

 
Wil dit nu zeggen dat alles wat je al die jaren geoefend hebt niet goed is geweest. 
Nee, natuurlijk niet! Maar veel technieken kunnen wel op een efficiëntere manier worden 

uitgevoerd. 
Van belang hierbij is dat je gaat begrijpen waarvoor en wat de bedoeling van die betreffende 
techniek kan zijn.  

Zo is het ook van belang dat je gaat begrijpen waarom sommige kata’s maar ook kumite wel en 
andere niet worden geoefend. 
 

Lastig hierbij is dat het voor ervaren karate ka’s betekend dat zij eerst een stapje achterwaarts 
moeten maken om daarna twee stappen voorwaarts te kunnen doen. 

Helaas zien we in de praktijk dat dit vele karate ka’s en m.n. veel leraren hier grote moeite mee 
hebben.  
In mijn opinie zouden vooral de leraren hier een grotere verantwoordelijkheid in moeten nemen, 

zij zijn immers de mensen die het Wado karate uitdragen. 
 
Om wat meer duidelijkheid te geven wil ik eerst even terug gaan naar de begin jaren van het 

Wado karate. Otsuka sensei de “ Founder ” van het Wado karate stuurde op een bepaald 
moment een aantal van zijn leerlingen de wereld in om het Wado karate te verspreiden. 
Dit is denk ik prima gelukt, het Wado karate is wereldwijd verspreid en wordt door vele karate 

ka’s beoefend. 
 
Wel is het zo dat we nu zo’n 60 jaar later nog steeds te maken hebben met een soort van begin 

stadium binnen het Wado karate, en dat er weinig tot geen progressie in de ontwikkeling van het 
Wado karate is geweest. 
Natuurlijk is hier wel een oorzaak voor aan te wijzen, een oorzaak die vooral ligt binnen de 

slechte communicatie van de eerste Japanse leraren die nauwelijks Engels spraken en omdat het 
karate verspreid moest worden, niet gingen voor kwaliteit, maar voor kwantiteit. Het belang van 
veel leerlingen ging dus ten kosten van de techniek, waarbij ook opgemerkt moet worden dat die 

invloed van de andere karate stijlen ook bijzonder groot is geweest.  
 

In de afgelopen 10 jaar is er gelukkig een kentering gekomen binnen het Wado karate. D it heeft 
geresulteerd in meer duidelijkheid en begrip van techniek maar ook voor het systeem dat Otsuka 
sensei ons heeft nagelaten. 

Zo hebben we via leraren als Tobin Treadgrill en Bob Nash kennis gemaakt met het Chindo 
Yoshin Ryu, dat de bron en inspiratie van Otsuka sensei was. Door hen hebben we enige kennis 
kunnen opdoen over het zogenaamde “ gronden ” maar ook over de “ Sei-chu-sen ” het 

beheersen van de middenlijn.  
 



Vele deuren zijn open gegaan en geven ons inzicht in het “ hoe en waarom “ van het Wado 

karate. Waarbij het soms zo is dat de uitvoer van een techniek slechts en alleen dan effectief 
kan zijn op die ene specifieke manier. 
Zo maken we ook steeds meer kennis met de vele Ju-Jitsu technieken binnen het Wado karate 

en hebben we geleerd om beter te kijken naar, maar ook waar je naar moet kijken wanneer 
iemand zijn technieken uitvoert. 
Een bijkomend verschijnsel is hierbij dat we efficiënter gebruik kunnen maken van de techniek, 

en we minder inspanning nodig hebben waarbij het resultaat (doeltreffendheid) vele malen 
groter is.  
 

Conclusie:  
Het is gemakkelijk om het een en ander hier op te schrijven, maar eigenlijk kun je dit echt en 
alleen ervaren als je hier daadwerkelijk mee geconfronteerd gaat worden. 

Het is dus jammer dat de bereidheid van vele leraren om hier kennis mee te maken zo klein is.  
Ik ben er van overtuigt dat zij zichzelf en dus ook hun leerlingen ernstig te kort doen.  
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