
Eigen technieken binnen het Wado karate, 

Je eigen technieken binnen het Wado karate is dat eigenlijk mogelijk of niet. 

Hier zijn eigenlijk twee antwoorden van toepassing, namelijk ja en nee. Dit klinkt strijdig met elkaar 

maar toch is het dat niet, wanneer we een aantal zaken goed gaan bekijken. 

Natuurlijk ben je vrij om iedere techniek ook al is dit een niet Wado techniek toe te passen wanneer jij 

dit wil. Maar er zijn wel voorwaarde aan verbonden. 

De allereerste voorwaarde is dat je dit slechts doet als een aanvulling, maar niet als een vervanging 

van de bestaande techniek. 

Zo is het vooral van belang dat je exact weet wat de bedoeling van een techniek moet zijn. Zo zijn er 

veel technieken die eigenlijk alleen maar dienen ter voorbereiding van een volgende stap. 

Het begrijpen van de techniek is niet slechts een zaak van uitleg door een leraar, maar nog veel meer 

moet de techniek door de leerling ervaren worden, zowel de uitvoer als het ondergaan daarvan. 

 

Het Wado karate systeem gaat veel dieper dan we van buiten af kunnen zien, oppervlakkig gezien lijkt 

het veel op de andere karate systemen, maar wanneer we dieper ingaan op de materie blijkt direct 

dat er grote verschillen zijn. 

Om dit te begrijpen moeten we ons eerst realiseren dat Otsuka sensei zijn karate niet geleend heeft 

van het Shotokan karate, hij leende slecht het jasje dat hij als verpakking gebruikte voor zijn eigen 

technieken. 

Het Shindo Yoshin Ryu dat de eeuwen de oude vechttechnieken bevat was zijn de feitelijke basis, en 

omdat deze zeer waarde volle technieken dreigden uit te sterven zocht hij naar een manier om deze 

te bewaren voor de toekomst. Het karate kwam op zijn pad en hij realiseerde zich dat hem hier een 

mogelijkheid geboden werd om zijn droom te realiseren. 

Zo was de oorspronkelijke naam die Otsuka sensei aan zijn karate stijl gaf, Wado ryu Ju-Jitsu Kempo 

die, als je dit goed bekijkt een ander licht op deze stijl laat schijnen. 

Wanneer we nu spreken over het maken en aanpassen van het Wado karate met eigen technieken 

kunnen we rustig zeggen dat we dit niet moeten, maar ook niet mogen doen. 

We zouden ons eerst maar beter moeten focussen op de technieken die het Wado karate zo uniek 

maken. Maar daar komt gelijk een probleem om de hoek kijken, namelijk het gebrek aan kennis van 

de ware techniek die Otsuka sensei wilde waarborgen. 

Er zijn vele voorbeelden te geven van technieken die binnen het Wado karate slecht of soms geheel 

verkeerd geïnterpreteerd worden, maar ook de veel gehoorde uitspraak over het Wado karate “ het 

Wado karate is een zachte karate stijl ”, is een volkomen verkeerde interpretatie van de werkelijkheid.  

Zo is de uitspraak “ Wado karate is Senté ” wat betekend: aanvallen voordat je aangevallen word, een 

uitspraak die veel dichter bij het werkelijke Wado karate staat, maar dit word helaas slechts door een 

paar beoefenaars begrepen. 

Om toch een paar voorbeelden te geven van verschillende misvattingen zal ik proberen deze hier zo 

duidelijk mogelijk op te schrijven. 

Er wordt vaak gezegd dat een van de belangrijkste zaken binnen het Wado karate de Taisabaki is, 

maar dat is dus helemaal niet zo! 

 

De Taisabaki techniek is gewoon een onderdeel van het gehele systeem, en waarbij er zeker een 

aantal andere technieken zijn die in belangrijkheid hier ver boven staan. 

 

Het Wado karate bevat veel meer Ju-Jitsu dan wat de meeste leraren uitdragen, met ander woorden 



de meeste leraren weten gewoon niet genoeg van het Ju-jitsu af om de technieken te kunnen 

herkennen. 

Het Wado karate is door Otsuka sensei vanuit de gedachten van het zwaard gecreëerd, hierbij spelen 

zaken als de “ Sei- Chu-Sen ” (wat middenlijn betekend) en “ structuur “ misschien wel de 

belangrijkste rollen. Maar ook het gebruik van technieken om de tegenstander te beïnvloeden behoren 

tot dit systeem.  

Zo wordt er gebruik gemaakt van een methode om zonder te verdedigen toch de tegenstander uit te 

schakelen. 

Na het bovenstaande gelezen te hebben hoop ik dat jij misschien hier ook wel eens je gedachten over 

zou willen laten gaan, en dat je het besef kunt opbrengen om eerst maar eens de technieken van 

Otsuka sensei beter te bestuderen voordat je overal een eigen interpretatie aan zult geven. 
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