
Een verdediging binnen het Wado karate is eigenlijk een aanval. 

In eerste instantie is dit lastig om te begrijpen, je moet namelijk jou manier van denken een beetje 

anders instellen en dat valt niet altijd mee. 

Dit heeft alles te maken met bewustwording van wat je doet en hoe technieken feitelijk in elkaar 

zitten. En ondanks dat zal je telkens weer de ervaring opdoen dat je buitengewoon snel weer in het al 

oude zal vervallen. Het is namelijk gemakkelijk om terug te vallen op het oude vertrouwde wat je 

misschien al jaren hebt geoefend.  

Zo als ik reeds schreef, een verdediging is binnen het Wado karate een feitelijke aanval, en moeten 

dan ook als zodanig worden uitgevoerd. 

Wanneer jij hier wat vertrouwder mee gaat worden zal je ook als vanzelf bemerken dat sommige 

technieken hierdoor bijna automatisch en zonder power door jou worden uitgevoerd. 

Om maar even te beginnen met een vraag: Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het kan en waarom 

sommige kata’s met een blokkering eindigen.  

Het antwoord hierop is eenvoudig, omdat een blokkering als een aanval moet worden uitgevoerd.  

Zo blokkeren we binnen Wado karate de meeste technieken niet op de manier zoals dat in andere 

karatestijlen gedaan wordt, namelijk hard en om dan daarna een counter te plaatsen. 

Feitelijk blokkeren we helemaal niet, we begeleiden de aanval en zorgen er voor dat de tegenstander 

zijn aanval niet goed kan uitvoeren. 

Ondertussen vallen we zelf direct aan, waarbij het lijkt als of we een blokkering maken, maar eigenlijk 

doen we dat helemaal niet. 

Wat we wel doen is niet gemakkelijk om zomaar te begrijpen, maar in feite zorgen we er voor dat vlak 

voor dat de tegenstander zijn aanval inzet we reeds de verdediging hebben uitgevoerd zodat we ons 

direct op het uitschakelen van de tegenstander kunnen richten. 

Het plaatsen van de handen, het staan in de juiste stand zorgen er voor dat dit de tegenstander zal 

beïnvloeden, waardoor hij zijn aanval niet voor de volle honderd procent kan uitvoeren. 

 

Om hier wat verduidelijking in te krijgen kun je eens kijken naar het document dat ik geschreven heb, 

namelijk “ Het Wado karate zit vol met trucjes ”. 

Wanneer we in het echte leven kijken naar een gevecht op straat of waar dan ook, dan zal je altijd 

zien dat die gevechten maar heel kort duren. Die gevechten zijn nooit zoals jij aan het sparren bent in 

de school, een paar stoten hier en af en toe een schop daar. Meestal is het pats, boem en het is 

gebeurd. 

Het bovenstaande zou je kunnen vertalen naar de Martial Art die jij aan het trainen bent. 

Je denkt toch niet dat die Samoerai van vroeger daar op het slagveld minuten lang aan het knokken 

waren met een tegenstander terwijl er misschien wel tien of twintig andere tegenstanders om hem 

heen stonden te wachten tot zij aan de buurt waren. 

 

Bovenstaande laat jou hopelijk begrijpen dat een echt gevecht kort en scherp moet zijn, er is 

helemaal geen tijd om met je tegenstander een beetje rond te springen.  

Wat wel van belang is dat je zo snel mogelijk een einde maakt aan een gevecht. 

Door nu gebruik te maken van het aanvallen in plaats van eerst verdedigen en aanvallen, bereik je dat 

je altijd een stapje voor bent op jou tegenstander. 

In het Wado karate gebruiken we de uitdrukking Sente wat betekend dat je aanvalt voor dat je 

aangevallen wordt. 

https://wadokaratedocumenten.files.wordpress.com/2015/03/het-wado-karate-zit-vol-met-trucjes.pdf


Om te komen tot het daadwerkelijk aanvallen in plaats van blokkeren gebruiken we binnen het Wado 

karate een aantal verschillende zaken. Zo is het aannemen van de juiste stand en positie van het 

lichaam van groot belang. 

Ook maken we gebruik van het plaatsen van de handen. 

En leren we de lichaamstaal van de tegenstander te lezen. Kleine subtiele bewegingen kunnen vaak 

precies aangeven wanneer een tegenstander besluit om de aanval in te zetten 

Zo gebruiken we technieken om de tegenstander te misleiden B.v. we doen alsof we op punt A. staan 

maar feitelijk staan we al op punt B. zonder dat de tegenstander dit in de gaten heeft. 

Waarschijnlijk kun jij je hierbij niets voorstellen, maar ga maar eens voor iemand staan (gewoon 

rechtop) terwijl je staat te praten schuif je een van je voeten telkens iets naar voren.  

Zolang de persoon die voor jou staat zich niet bedreigt voelt zal hij hierop niet reageren.  

Maar wanneer je nu plotseling ook je andere voet snel erbij zet, zal er zeker een reactie van zijn kant 

komen. Maar die zal altijd te laat zijn, je staat immers al vlak voor die andere persoon. 

Een ander voorbeeld dat we gebruiken, is dat we onze tegenstander uitnodigen om aan de aanval in 

te zetten. Dit trucje is bijzonder handig en werkt eigenlijk altijd. 

Ga met een partner tegenover elkaar staan in gevechtstand, beiden hebben de vuisten voorwaarts op 

de zelfde hoogte geplaatst. Laat nu jou vuisten iets zakken en misschien daarna nog iets verder, er 

komt dan een moment dat de tegenstander denkt dat hij nu wel een kans zou kunnen maken om met 

succes de aanval in te zetten. 

Het grappige hierbij is dat jij bepaald wanneer de tegenstander gaat aanvallen. Jij hebt dus de regie 

in handen en kan daardoor bliksem snel reageren (Sente) op zijn aanval. 

Wanneer dus twee opponenten in gevechtstand tegen over elkaar staan hebben beide op het eerste 

moment 100% kans om te winnen. Het is dus zaak voor een van de opponenten om deze gelijke 

kansen te doen keren, en daar hebben we binnen het Wado karate verschillende technieken voor. 
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