
Origineel Wado Karate 

Wanneer je op het internet kijkt naar de vele Wado karate sites zal het jou zeker opgevallen zijn, dat 

op een groot aantal van deze sites de kreet “ Origineel Wado karate ” gebruikt wordt. 

Het woord origineel hoeven we hier niet te ontleden, dat weten we wel, maar de uitdrukking 

“Originele Wado karate” wordt mijns inziens te vaak, te gemakkelijk gebruikt.  

Onmiddellijk reist bij mij dan de vraag of dat wel zo is, bij wie of bij welke leraar(en) hebben zij dan 

deze kennis opgedaan. Om maar even wat te noemen, de meeste leraren die rechtstreeks door 

Otsuka sensei zijn opgeleid zijn er niet meer. 

Uit een klein onderzoekje dat ik gedaan heb blijkt dat dit “origineel” in de praktijk behoorlijk tegenvalt. 

Veel leraren geven les met de kennis die ze bezitten, maar zij hebben niet het besef wat Otsuka 

sensei echt voor ogen had. Binnen het Wado karate zijn er drie belangrijke stromingen actief, zij 

pretenderen allen “ origineel ” te zijn. 

Het is lastig voor leraren om de keuze te maken waar zij bij willen horen, en je kunt je voorstellen dat 

het voor een leerling helemaal moeilijk is om hier wegwijs uit te worden. 

Het is ook moeilijk om keuzes te maken, gewoon omdat deze kennis eigenlijk slecht verspreid is. 

Het karate moest indertijd populair gebracht worden, er was dus geen tijd en interesse voor diepgang. 

Het gevolg hiervan is dat men in veel gevallen een eigen richting heeft gekozen. Waarbij de invloed 

van andere karatestijlen ook een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Heden ten dage is er veel nieuwe (oude kennis) beschikbaar en deze wordt steeds meer toegankelijk 

voor de leraren, maar helaas maken er maar weinig gebruik van het aanbod dat er is. Zij blijven wel 

zeggen dat ze lesgeven in het originele Wado karate, maar de praktijk laat het anders zien. 

 

Inmiddels weten de meeste van ons wel dat Otsuka sensei zijn systeem ontwierp vanuit het Chindo 

Yoshin Ryu Jiu-jitsu en het Okinawa karate. 

Dat er veel karate in zijn systeem zit, dat zien we tijdens de regulaire trainingen, maar de vele Chindo 

technieken die in het systeem zitten zien we in meeste gevallen niet terug. Eenvoudig gezegd de 

kennis hiervoor ontbreekt bij de meeste leraren. 

 

Zo is het regulaire Jiujitsu dat je bij veel sportscholen kunt trainen, niet het Chindo Jiujitsu dat Otsuka 

gebruikte binnen zijn Wado systeem. Je moet je ook realiseren dat Otsuka sensei de karate 

technieken gebruikte als een middel om zijn systeem naar buiten te brengen. Ook heden ten dage 

weten de meeste van ons zo weinig af van het Chindo Jiu-jitsu, dat het onmogelijk is om hier een 

oordeel over te hebben. Het Chindo systeem dat wordt uitgedragen is zo gesloten als een kluis, en 

slechts een enkeling krijgt hier toegang toe. 

Hierboven sprak ik over de nieuwe (oude kennis) die steeds meer toegankelijk begint te worden. Zo 

wordt er veel aandacht besteed aan het zogenaamde “ Wat trainen we, hoe trainen we die specifieke 

techniek, en waarom moet die techniek op die manier getraind worden ”. In het verleden (maar ook 

nu nog) waren er wel discussies over de No Tsukomi technieken. Zo in de trant van moeten we deze 

techniek nou wel of niet trainen. Je kunt rustig aannemen dat Otsuka sensei deze (oefeningen) 

technieken niet voor niets in zijn systeem heeft opgenomen. Ze hebben dus wel degelijk nut en 

dienen dus met grote regelmaat getraind te worden. 

Lastig is dat veel leraren door gebrek aan kennis in hun gewoontes blijven hangen, zij grijpen de 

kansen om meer van het Wado karate te weten niet aan. Zij doen het Wado karate hiermee onrecht 

aan, doordat het niet de status krijgt die het zou moeten hebben. 

Voor de ingewijden geldt het volgende “het Wado karate zit in een hele mooie verpakking, maar 



binnenin is het een moordenaar”. Dit voorgaande is alleen begrijp-baar voor diegene die zich bezig 

houden met het “ware Wado karate”. 

Toch zou het mooi zijn als leraren hier eens over na zouden willen denken, zet je trotse en eigenwijze 

houding eens even ergens opzij en geef het eens een kans. 

Zou durf ik te zeggen dat er een ongekende wereld voor je open zal gaan, een wereld waarin zoveel 

nieuwe zaken geopenbaard zullen worden en dat ze van de ene verbazing in de andere zullen vallen. 

Bovenstaande klinkt erg hoogdravend maar je kunt het vast niet weerleggen, en alleen wanneer je dit 

een kans zou willen geven kun je hier echt over meepraten. 
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