
De intentie van het Wado karate 

Wanneer je een tijdje bezig bent, met het beoefenen van het Wado karate, zal je zeker merken dat je steeds meer de 

behoefte gaat krijgen aan specifieke informatie. Informatie die verder gaat dan de meestal buitengewone 

oppervlakkige en voor de hand liggende antwoorden die standaard gegeven worden.  

Zo blijven veel vragen van leerlingen maar ook van leraren onbeantwoord, simpelweg door gebrek aan de diepere 

kennis van het Wado karate.  

Hierdoor raken mensen gedesillusioneerd, ze haken af en gaan zelf opzoek naar andere in hun ogen betere vormen 

van vechtsporten. Het is dus een taak van de leraren om dit te voorkomen door verder te gaan dan alleen maar een 

oppervlakkige uitleg van de diverse technieken. 

Door betere antwoorden en een gedegen uitleg van de technieken zal het Wado karate vele malen interessanter 

worden voor de serieuze karate’ ka. 

Door middel van dit document, zal ik proberen om hierin wat duidelijkheid te brengen.  

Zo is het belangrijk om te weten uit welke bronnen het Wado-Ryu karate ontstaan is.  

De historie van het Wado karate kun je lezen wanneer je deze link aanklikt, dus daar ga ik niet verder op in.  

Maar de feitelijke reden waarom Hironori Otsuka het Wado Ryu karate creëerde is een zodanig belangrijk gegeven dat 

het zeker de moeite waard is om hier wat meer inzicht in te krijgen.  

 

Hironori Otsuka beoefende het Shindo Yoshin Ryu JuJitsu al vanaf heel jonge leeftijd, hij wilde dit erfgoed (dat toch 

langzaam door gebrek aan belangstelling zou kunnen uitsterven) bewaren voor de toekomst.  

Hij zocht naar een methode om dit te realiseren, en vond dit in het karate dat plotseling heel populair werd. Hij zag al 

heel snel, dat dit een prachtige kans was om zijn wensen te realiseren. En hij stopte zijn technieken in het jasje, dat 

wij heden ten dagen kennen als Wado Karate. 

 

Het Wado karate dat Hironori Otsuka creëerde is een mix van oude Japanse vechtkunsten en het moderne karate, 

zoals wij dat nu kennen, en zoals reeds gezegd in een karate jasje gestopt. 

Eigenlijk is het Wado karate dan ook geen karatestijl, maar feitelijke een Jiujitsu stijl. Toch zie je dat in eerste 

instantie er niet aan af, en lijkt het Wado karate voor een groot deel op de andere bestaande karate stijlen. 

Maar wanneer je verder gaat kijken en je bekend gaat raken met de specifieke uitvoer van de technieken, zie je al 

snel de grote verschillen tussen het Wado karate en de andere karate stijlen. 

Lastig hierbij is dat de vele Shindo technieken die in het Wado karate (verstopt) zitten niet zomaar herkent worden en 

daardoor niet voor iedereen toegankelijk zijn. Via een aantal leraren die verschillende deuren op een kiertje hebben 

gezet krijgen we wel steeds meer informatie over de juiste intentie van de technieken. 

 

Doordat Tobin Threadgill de huidige leider van het Shindo Takamura Shindo Yoshin Kai regelmatig naar Europa komt 

zijn deze technieken anders van betekenis gaan worden.  

 

Vragen worden beantwoord, en de materie wordt duidelijk als applicatie getraind, waardoor het inzicht over wat er 

nou werkelijk met een techniek mogelijk is veel duidelijker is geworden. En ook Wado karate leraar Bob Nash 

presenteert het Wado karate op een zo zuiver mogelijke manier.  

En dit draagt zeker in grote mate bij het besef en oordeel over het Wado karate.  

Wanneer je wat ervaring hebt opgedaan met deze beide eerder genoemde leraren, zal je al gauw begrijpen dat de 

uitvoer van de meeste technieken binnen het Wado karate toch op een andere manier moeten worden uitgevoerd dan 

dat je gewend zal zijn.  

Betekend dit nou dat jou karate niet goed genoeg is, nee natuurlijk niet maar het kan gewoon veel beter en 

efficiënter. 

Wanneer je voor het eerst kennis maakt met deze andere uitvoer van de technieken, zal je hier zeker een verwarde 

menig aan overhouden.  

Langzamerhand ga je beseffen dat deze technieken buitengewoon geavanceerd zijn en velen malen realistischer 

worden uitgevoerd dan gebruikelijk is.  

De verbazing zal zeker toeslaan, en waarbij je je telkens weer zult afvragen waarom deze uitleg van de diverse 

technieken niet eerder aan jou is vertelt. 
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Natuurlijk valt het voor leraren die soms 30 jaar of langer op een bepaalde manier hun technieken hebben getraind 

niet mee om een stap achterwaarts te maken. Maar als zeer spoedig zullen zij merken dat ze daarna twee stappen 

voorwaarts gemaakt hebben. 

Dit is een kwestie van bewust wording en het zich openstellen voor nieuw input. 

Opvallend hierbij is dat de te oefenen materie redelijk eenvoudig te begrijpen is, en dat het zich eenvoudig laat 

aanleren wanneer je een aantal basis regels blijft volgen.  

De manier waarop dit gedaan wordt noemen we “ slow training ”. Door telkens gebruik te maken van verschillende 

applicaties, die eigenlijk het zelfde stukje techniek behandelen heb je eigenlijk niet door dat je langzaam maar zeker 

de technieken op de zogenaamde auto piloot gaat uitvoeren. En dat is wat het Wado karate eigenlijk van jou wil, de 

uitvoer van de techniek moet als het ware vanzelf gebeuren. 

Zo zal je ook ervaren dat de manier van het oefenen (trainen) van de basis technieken niet meer alleen het heen en 

weer lopen op commando zal zijn. 

Iedere individuele techniek wordt geoefend als een applicatie, zodat zowel de aanvaller als de verdediger gaat 

ervaren wat een techniek zoal met jou kan doen. 

 

Nieuwe begrippen zoals “ schietende knie, het gronden, behoud van structuur, kuzushi” maar ook een volkomen 

onbekende kreet als “ Nariki ” zullen je verbaasd doen staan wat er allemaal in dat Wado karate verborgen zit. 

We moeten allereerst begrijpen dat Otsuka sensei zijn Wado stijl ontwikkelde vanuit de gedachten van het zwaard. 

Het zwaard dat in Japan als de belangrijkste Martial Art (Budo) kunst werd gezien. 

Wat Otsuka sensei deed was een aantal van die zwaard technieken transformeren naar de karate technieken.  

Zo is een techniek als Tobikomizuki te vergelijken met het steken van een zwaard, en een techniek als Junzuki no 

Tsukomi als een totale eindslag van het zwaard. 

Je zou dus eigenlijk iedere uitvoer van een techniek vanuit de gedachten van het zwaard moeten uitvoeren. Met 

andere worden “ scherp en snel ”.  

Zo heeft het Wado karate een wezenlijk andere benadering van de aanval en verdediging dan de andere karatestijlen. 

Het Wado karate maakt geen gebruik van zogenaamde “ één - tweetjes ” eerst blokkeren en daarna een tegenaanval 

uitvoeren. 

Iedere techniek wordt uitgevoerd als een aanval waarbij het zaak is om de tegenstander reeds voor te zijn voordat hij 

zijn aanval kan uitvoeren. Dit is het begrip “ Senté “ wat letterlijk aanvallen voordat je aangevallen wordt betekend.  

Hierbij is het totaal uitschakelen van de tegenstander het enige doel wat telt. Met het uitschakelen van de 

tegenstander wordt niet bedoeld het onder controle houden van de tegenstander, maar het daadwerkelijk en volledig 

uitschakelen zodat deze niet telkens weer opnieuw een aanval zou kunnen inzetten. Bijkomend detail is dat het al 

oude gezegde “ een kleine man kan eenvoudig winnen van een grote man ” duidelijk wel opgaat. 

Maar dit kun je alleen bereiken als je de technieken met “de juiste intentie ” beoefend. 

 

Rob van Leeuwen  


