
Connecten, gronden en het Jiujitsu binnen het Wado karate. 

Deze drie boven genoemde zaken hebben alles met elkaar te maken hoewel dat in eerste instantie 

misschien niet zo lijkt.  

Binnen het Wado karate vormen deze drie disciplines een belangrijk onderdeel van het totale systeem. 

Met andere woorden zonder deze disciplines zou het Wado karate geen Wado karate zijn.  

En dit is gelijk wat het Wado karate onderscheidt van de andere karatestijlen. 

Het begrijpen van dat connecten is lastig om uit te leggen omdat het een zaak is van oefenen en je 

moet dus zelf ervaren wat er met jou en je opponent gebeurt.  

Geweld zal altijd met geweld worden beantwoord, met andere woorden wanneer je harde technieken 

uitvoert zal jou tegenstander hier zeker op reageren door dit op de zelfde manier te beantwoorden. 

Het begrip connecten doet iets heel anders namelijk gebruik maken van en het beïnvloeden van de 

geest van de tegenstander. Maar ook gebruik makend van de lichamelijke onmogelijkheden van de 

tegenstander. Deze technieken zijn afkomstig uit het oude Shindo dat heden ten dagen 

vertegenwoordigd wordt door Tobin Threadgill, hij is een ware meester hierin en het is verbazend om 

hem aan het werk te zien. 

Ook het zogenaamde gronden is een buitengewoon belangrijk onderdeel van het Wado karate.  

Strikt gezegd, Wado karate kan niet zonder het gronden. 

Ook dit gronden is lastig om zomaar even hier uit te leggen, met de zelfde redenen als ik reeds 

hiervoor heb geschreven namelijk; je moet deze oefeningen zelf ervaren om het te kunnen begrijpen. 

 

Een van de oefeningen die we hiervoor gebruiken is de pushing hands methode. Wanneer je deze 

oefening gaat beheersen zal je ervaren dat wanneer iemand jou weg wil duwen hem dit niet gaat 

lukken. Sterker nog die persoon zal zeker zeggen dat hij het gevoel had alsof hij tegen een muur aan 

het duwen was. Ook deze technieken komen uit dat eerder genoemde Shindo dat een belangrijke 

bron van inspiratie blijk te zijn. 

 

Komen we bij het onderdeel Jiujitsu, dan kunnen we stellen dat dit binnen het Wado karate over het 

algemeen een ondergeschoven kindje is. Met andere woorden er wordt veel te weinig aandacht aan 

besteed, terwijl het een buitengewoon belangrijk onderdeel van het Wado karate is. 

Otsuka sensei gaf zijn Wado karate een eerste instantie de naam “ Wado Karate Kempo Jiujitsu “. 

Deze naam met de aanduiding Jiujitsu er in geeft een duidelijke indicatie over de belangrijkheid van 

dat Jiujitsu. (Het later veranderen van deze eerder genoemde stijlnaam had meer met politiek te 

maken dan met de aard van de stijl). 

Momenteel is Tobin Threadgill de vertegenwoordiger van het Shindo Yoshin Jujitsu, de bron van 

waaruit Otsuka sensei zijn technieken haalde. 

Met namen door de samenwerking met Bob Nash 7e Dan Wado karate zijn er vele deuren voor ons 

geopend.  

Door het volgen van verschillende stages waar beiden telkens geweldige demonstaties gaven van hun 

kunnen, zijn we gaan herkennen waar de onderlinge connecties tussen de verschillende technieken 

zitten, en welke geweldige plaats het Jiujitsu binnen het Wado karate inneemt. 

Zoals reeds eerder gezegd zijn technieken als connecten en gronden niet echt eenvoudig uit te leggen 

zonder dat je ze zelf gaat ervaren. 

Zo is het connecten een belangrijke zaak omdat dit zonder dat je het weet in veel Wado technieken 

telkens weer terug komen.  

Dit connecten moet je zien als het beïnvloeden van de tegenstander en zou je het kunnen 

omschrijven op de volgende manier namelijk, jij voelt de tegenstander wel, maar hij voelt jou niet. 



Voorbeeld: Dit voorbeeld benadert een heel klein beetje het idee van het connecten. 

Ga naast iemand staan en pak zijn arm stevig vast, je zult zien dat hij of zij hier onmiddellijk hierop 

zal reageren door de spieren te spannen en te proberen om die arm los te trekken. 

Doe nu hetzelfde maar pak die arm heel losjes beet zonder druk of kracht, nu zal je merken dat die 

ander bijna of zelfs helemaal niet reageert op jou aanraking. Hij voelt zich niet bedreigd, en daardoor 

zal hij geen reactie ondernemen. 

Bovenstaande is een simpel voorbeeld van het connecten en zo zijn er vele zaken te noemen om de 

tegenstander uit balans te brengen, hier een beetje trekken en daar een beetje duwen. Waarbij de 

tegenstander dit eigenlijk niet als zodanig zal ervaren. 

En blijf het onthouden, wanneer je kracht gebruikt zal dit altijd met kracht beantwoord worden. 

Het eerder genoemde gronden heb je zonder dat je je daar bewust van bent, overal en praktisch bij 

elke techniek nodig, zonder een degelijke “grounding” zijn je technieken nooit voor de volle honderd 

compleet. Zo is het onmogelijk om zonder ervaring met het begrip gronden het Naihanchi kata op de 

juist manier te oefenen. 

Het Jiujitsu gedeelte binnen het Wado karate speelt een belangrijke rol en wordt behoorlijk 

onderschat door gebrek aan kennis en begrip van deze materie. 

Zo zijn er op verschillende niveaus jiujitsu technieken aanwezig maar deze zijn niet altijd aan de 

oppervlakte te zien. 

Deze Jiujitsu technieken zijn niet de technieken die we in de standaard les leren, maar veel meer 

kleine hele subtiele technieken die het aanvallen van de tegenstander onmogelijk maken. 

Zo gebruiken vaak kleine technieken die kunnen variëren van een stap voorwaarts zetten, het 

losmaken van de tegenstander, maar ook om binnen een seconde van de aanvaller een verdediger te 

maken, en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Nawoord: Het Wado karate van Otsuka sensei is gestoeld op het zwaard samen met de vele oude 

vechttechnieken die Japan rijk is, daarom vormt deze karatestijl een unieke martial art die we echt 

moeten koesteren. 
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