
             Wel en weetjes van het Wado karate. 

 

1. De ontwerper van het Wado karate Hironori Otsuka ontwierp zijn karatestijl 

vanuit de visie van het zwaard. In bijna alle technieken binnen het Wado 
systeem kun je dit terug vinden. Zo is een techniek als Tobikomizuki terug te 

voeren tot het steken met het zwaard, en een techniek als Junzuki no Tsukomi 

als een totale slag met het zwaard. 

 
2. Toen Otsuka sensei zijn Wado stijl moest registreren bood hij binnen zijn 

systeem 15 kata’s aan, maar uiteindelijk gebruikte hij daar slechts 9 kata’s van. 

De reden hiervoor is dat hij vond dat deze 6 kata’s andere kata’s geen extra 

toevoegingen boden aan zijn systeem (hij vond de technieken van deze andere 
kata’s een herhaling van zetten). 

 

3. In het curriculum dat Otsuka sensei aanbood om zijn stijl te registreren vind je 

nog veel meer technieken die (nog) niet door ons beoefend worden. 

  
4. Ondanks dat je alle kata’s uitgevoerd door Otsuka sensei op video materiaal 

kunt vinden, moet je dit niet beschouwen als zijnde “ dus dit moet ik ook 

oefenen ”. 

   Otsuka sensei heeft deze filmpjes als documentatie materiaal gemaakt, puur  
   voor zichzelf en zijn nalatenschap. 

 

5. Zo heeft Otsuka sensei nooit lesgegeven in die extra kata’s.  

Sterker nog hij wilde ook niet dat zijn leraren dit deden. 
 

6. Na zijn dood is hier een wildgroei ontstaan, diverse leraren gingen plotseling 

ook die 6 eerder genoemde kata’s onderwijzen. Een van de redenen hiervoor 

was dat deze wel in de andere karate stijlen beoefend werden.  
Een andere reden was dat de invloed van de andere stijlen zeer groot was, 

zodat sommige leraren zich genoodzaakt voldoen om ook deze kata’s te gaan 

onderwijzen. 

 

7. Zo gaan er ook verhalen rond dat Otsuka sensei geen tijd meer had om die 
andere kata’s aan te passen naar zijn systeem.  

Dit is pertinent niet waar, want waarom zou hij geen tijd meer gehad hebben, 

dit kon hij toch altijd nog doen. 

 
8. Van sommige kata’s weten we zeker dat deze niet meer zijn zoals ze 

oorspronkelijk gemaakt werden. Toch is dat belang hiervan niet erg groot, 

wanneer je wel het originele kata zou beoefenen betekend dit nog niet dat jij 

daar een betere karate ka van zou worden.  
Het gaat “ten slotte” niet om het plaatje, veel belangrijker is het dat je begrijpt 

wat je aan het oefenen bent. 

 

9. Een Kata is niets anders dan de aaneenschakeling van verschillende basis 

technieken die in combinatie getraind en beoordeeld dienen te worden.  
 

10. De Ohyo kumite’s behoren in oorsprong niet tot het systeem van Otsuka sensei, 

deze kumite’s zijn door Suzuki sensei gemaakt als aanvulling op het systeem. 

Otsuka sensei heeft nooit iets gedaan met deze kumite’s. 
 

11. De Tanto-dachi kumite’s van het Wado karate zijn prima om te wennen aan het 

verdedigen tegen diverse aanvallen met een mes, maar zij zijn slechts een 

eerste stap naar het echt werk. Wanneer je echt wil leren om je tegen een mes 
aanval te verweren zal je toch wat andere (Shindo) technieken moeten leren. 

 



12. Otsuka sensei heeft het zogenaamde sparren ooit gecreëerd omdat hij vond dat 

het een beperking was dat men alleen maar een statische training uitvoerde. 

Het moderne sparren is verheven tot een sport, dit is nooit de bedoeling van 

Otsuka sensei geweest. Neemt niet weg dat er niets mis is met het sparren, 
maar noem het geen Wado karate. 

 

13. Het oorspronkelijke sparren moet men zien zoals twee zwaardvechters hun 

gevecht zouden uitvoeren, hard, scherp waarbij de duur van het gevecht op zijn 
hoogst 40 of 50 seconden zou duren. 

   

14. Belangrijke zaken binnen het Wado karate zijn het bewaken van de Sei-Chu-

Sen, het zogenaamde gronden en het onder alle omstandigheden behouden van 
de structuur van het lichaam. 

 

15. De standen binnen het Wado karate behoren niet zo laag te zijn zoals in andere 

karatestijlen wel het geval is. De standen die Otsuka sensei in zijn filmpjes 

vertoont is zijn precies zoals hij het bedoelde, en hebben niets met zijn leeftijd 
te maken. 

 

16. Het Wado karate van Otsuka sensei is voornamelijk gebaseerd op de oude 

vechtkunsten van Japan, waarbij het jiujitsu een belangrijke rol speelt. 
 

17. Het Jiujitsu wordt over het algemeen behoorlijk onderschat binnen het Wado 

karate, maar in de kern is het Wado karate Jiujitsu. Zo was de oorspronkelijke 

naam die Otsuka sensei aan zijn systeem gaf Wado Ryu karate do Jiujitsu. 
 

18. Het Wado karate is als enige karatestijl erkend als een Martiale Art, alle andere 

karatestijlen zijn gebaseerd op het Okinawa karate dat niet Japans is. 

 
 

19. De uitdrukking “Karate Ni – Sente - Nashi “ betekend dat jij niet als eerste voor 

de aanval gaat kiezen. Dit klinkt mooi en nobel, als reclame boodschap voor het 

karate. Maar strookt helemaal niet met de Wado gedachten dat slechts en 

alleen aanvallen kent. 
 

20. Wado karate is Senté, en zo moeten dus ook alle technieken getraind en 

uitgevoerd worden. Iedere techniek dus ook een blokkering moet als een aanval 

uitgevoerd worden. 
  

 


