
Het Wado Karate van Hironori Otsuka 

Hironori Otsuka ontwierp zijn Wado karate op basis van o.a. twee ideeën, namelijk het al oude Shindō 

Yōshin-ryū jujitsu en het Okinawa karate.  

Otsuka gebruikte de technieken van het Okinawa karate om zijn Shindō in leven te houden. Met een 

vooruitstrevende blik zag hij dat het karate een enorme vlucht ging nemen, en omdat zijn Shindō 

steeds minder beoefenaars had bedacht hij dat die karate technieken een uitstekende basis zouden 

vormen voor zijn eigen ideeën. 

 

Zo ontwikkelde hij het Wado karate jujitsu, en werd dit systeem in 1932 officieel vastgelegd als een 

karatestijl.  

Je zou dus kunnen zeggen dat hij zijn Shindō technieken in die Okinawa technieken heeft verborgen. 

Dit is dan ook wat het Wado karate ten opzichte van de andere karate stijlen uniek maakt, en waarom 

deze stijl dan ook als enige karatestijl de status van Martiale Art heeft gekregen.   

 

Het systeem dat Otsuka ontwikkelde zit goed in elkaar, maar is niet echt gemakkelijk te doorgronden. 

Gewoon omdat de technieken er wel zijn, maar niet voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn. 

Het is dus zaak om meer bewust te worden van de juiste techniek die Otsuka voor ogen had, maar 

dat kan niet door alleen maar hard te trainen. 

Belangrijk is dat je de juiste leraar vindt; een leraar die jou kan sturen en tijd heeft om jou individueel 

te begeleiden. Voor gevorderde leerlingen of leraren zal dit betekenen dat je in eerste instantie een 

paar stappen terug zult moeten doen, om daarna weer vooruit te kunnen gaan. 

Vooral voor leraren is dit lastig om te ervaren, leraren zijn meestal niet de meest soepelste mensen als 

het om veranderen gaat.  

Zo zie je vaak dat wanneer een leraar wordt aangesproken door een andere leraar, hij zich met hand 

en tand verdedigt en niet ontvankelijk is om ook maar over de gedane suggestie na te denken.  

Het is jammer dat hij of zij daardoor hun eigen voortgang, maar ook de voortgang van zijn leerlingen 

tegen houdt. 

Zoals ik reeds schreef, het systeem van Otsuka zit goed in elkaar, maar dat kun je pas werkelijk 

beoordelen als je inzicht gaat krijgen in wat hij eigenlijk voor ogen had. Bedenk hierbij ook dat je 

verschillende zaken duidelijk moet scheiden. Zo heb je de Martial Art en de Martial Sport, dit zijn twee 

verschillende disciplines die wel gebruik maken van de zelfde basis technieken maar in wezen ver van 

elkaar verwijderd zijn. De een heeft het wedstrijd element in zich, de ander de ultieme vechtkunst. 

Het is jammer dat het hedendaagse Wado karate in veel scholen ver afstaat van het originele idee van 

Otsuka. Zo pretenderen de meeste scholen dat zij het originele Wado karate uitdragen, maar die 

bedoelde originele technieken uit het Shindō Yōshin-ryū zie je niet terug tijdens de lessen. 

Die zogenaamde verwatering van het Wado karate is o.a. ontstaan door de vele de invloeden vanuit 

andere vechtsport disciplines, en dit draagt zeker niet bij tot een beter Wado karate, het ondermijnd  

het gedachten goed van Otsuka.  

Zo is het van belang om te weten, waar een techniek toedient, en hoe deze uitgevoerd moet worden, 

maar ook waar die techniek uiteindelijk toe leidt.   

En dit is nou net de bottleneck bij het trainen van technieken, we zijn gauw geneigd om te zeggen: 

het kan ook op deze (dus andere) manier gedaan worden. 

En dat kan nou juist niet, gewoon omdat het binnen het Wado systeem maar op een manier kan 

worden gedaan. Dit klinkt er dogmatisch maar er is maar een mogelijkheid om dit te snappen, 

namelijk, je moet het zelf ondervinden en ervaren wat de uitwerking van sommige technieken nou 

echt met jou lichaam doet.   



Wanneer je een basis techniek neemt als Junzuki, dan is dat niet simpel weg het instappen met een 

voorwaartse stoot, deze techniek is een deel van het fundament wat je nodig hebt om het Wado 

karate te kunnen trainen. 

Het doel van Junzuki is niet om iemand aan te vallen, vanuit deze statische basistechniek zul je dat 

wel uit je hoofd laten. Simpel gezegd, junzuki is een oefening ter voorbereiding van een verdere 

techniek. 

Het Wado karate systeem moet je zien als een trap die je moet bestijgen, naarmate de zaken 

helderder en duidelijker voor jou worden kun je weer een stap verder op die trap zetten.  

De bewustwording speelt hier een grote rol, en langzaam maar zeker zal jouw inzicht in het systeem 

je steeds duidelijker gaan worden.  

Zo zal je gaan begrijpen dat de kreet “het Wado karate kent geen verdediging, alleen maar aanvallen” 

wel degelijk precies is wat het is. En je zal gaan merken dat de verschillende blokkeringen die je ooit 

geleerd hebt, op den duur door jou steeds minder intensief uitgevoerd gaan worden. De ontspanning 

tijdens een inspanning zal toenemen en dat komt alleen maar ten goede om je tegenstander 

volkomen uit te schakelen. 

 

Hierboven schreef ik dat het Wado karate van Otsuka maar op een manier uitgevoerd kan worden. Dit 

is een belangrijk iets waar jij best wel even bij stil mag blijven staan. Namelijk Otsuka ontwierp een 

systeem waarmee hij een bedoeling had. Het is dus zaak om dan ook zijn technieken uit te voeren zo 

als hij ze bedoeld heeft.  

Om een voorbeeld te geven: de Kihon kumite’s dienen op een bepaalde manier uitgevoerd te worden, 

waarbij de mogelijke variaties natuurlijk bestudeerd moeten worden, maar het wezenlijke, de kern, 

mag dus niet veranderd worden.  

Natuurlijk ben je vrij om je eigen vormen te creëren, maar noem ze dan niet de Kihon Kumite van het 

Wado karate, maar bijvoorbeeld mijn persoonlijke Kihon kumite. 

 

Toen Otsuka zijn systeem officieel liet vastleggen was dit inclusief 15 kata’s, maar hij kwam daar later 

op terug. Hij vond dat de 9 kata’s die wij nu trainen alle technieken bevatten die binnen zijn systeem 

nodig zijn.  

Zo vond hij dat die andere kata’s niet veel extra’s bijdroegen aan zijn systeem. 

note: Wanneer je dit aan leraren uitlegt krijg je gelijk de reactie dat die andere kata’s wel degelijk hun 

bijdrage kunnen leveren. Maar wanneer je dan vraagt om dit eens te motiveren zal je snel bemerken 

dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan, men komt er domweg niet uit.  

Je wordt geen betere karaté,ka als je meer kata’s beoefent. 

 

Er is beslist veel geschreven over het Wado karate, vaak schermt men met allerlei mooie kreten die 

precies zouden zeggen het zou moeten zijn. Maar wanneer je deze uitdrukkingen vanuit de ware 

Martial Art gaat bekijken staan de zaken er heel anders voor. 

Zo is de uitdrukking “ Karate ni sente nashi ” dat vertaald wordt als “ Er is geen eerste aanval ” 

volkomen niet begrepen. Bovenstaande uitdrukking klinkt goed als je het karate wilt verkopen aan 

grote groepen mensen.  

Maar binnen de Martial Art gaat er niets boven de eerste aanval  “ Sente ”. 

Het is essentieel om een eventuele tegenstander snel en accuraat uit te schakelen. Dit betekent in 

gewone woorden, de tegenstander zodanig uitschakelen dat het voor hem onmogelijk is om weer 

opnieuw een aanval in te zetten, met andere woorden: de dood is het eindpunt. En dat strookt niet 

echt met het eerder genoemde “karate ni sente nashi”. 
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