
Het niveau van Wado karate 

Wanneer we spreken over niveau, spreken we eigenlijk over twee verschillende zaken die op sommige 

momenten hinderlijk door elkaar heen kunnen lopen. 

Het ene niveau is dat van het gehele Wado karate dat we beoefenen, en het andere niveau is het 

individuele niveau van de persoon die het Wado karate beoefend. 

Om te begrijpen wat ik hiermee bedoel moeten we even terug gaan naar het begin van het Wado 

karate in Nederland zo rondt 1960/65. 

Otsuka sensei stuurde zijn leraren de wijde wereld in om het Wado karate te promoten en dat is 

behoorlijk succesvol gebleken. Al vele jaren behoord het Wado karate tot een van de grootste karate 

stijlen ter wereld. 

Maar wat we ons moeten realiseren is dat de lessen die toen gegeven werden allemaal op beginners 

niveau werden gegeven. Natuurlijk is dat vanzelf sprekend omdat we geen van alle eerder kennis 

hadden gemaakt met het karate.  

Die lessen waren enerverend en er werd hard getraind, iedereen deed zijn best om vooruit te komen. 

Examens werden gedaan en banden werden behaald, Judo leraren waren plotseling ook karate 

leraren en Dan graden werden gemakkelijk toegekend. 

Deze tendens zorgde er voor dat het karate razend populair werd in ons land. Stijlgroepen ontstonden 

en er werden veel wedstrijden georganiseerd. Uiteindelijk ontstond de huidige karate do bond die de 

taak had om al die verschillende bonden en groeperingen samen onder een vlag te brengen en men 

heeft daar zeker zorg voor gedragen door het creëren van opleidingen, wedstrijden en Dan examens. 

Helaas heeft dit ook een keerzijde. 

Zoals gezegd is de taak van de karate do bond het organiseren van wedstrijden en het zorgen voor 

een goede opleiding van leraren met alle bijkomende zaken. 

Maar het is geen taak van de karate do bond om de kwaliteit van de diverse karate stijlen te bewaken, 

dit gebeurd dan ook niet omdat de stijlen dit natuurlijk zelf willen doen. 

Ga ik nu terug naar de kop van dit document die luidt “ het niveau van Wado karate” dan moeten we 

toch echt constateren dat het niveau niet echt gestegen is sinds die begin tijd. 

Er wordt nog steeds op dat eerder genoemde beginners niveau lesgegeven en het ware Wado karate 

dat Otsuka sensei voorstond wordt niet gehaald. 

Leraren nemen niet de moeite om zich aan te passen aan nieuwe zaken, en zeggen ijskoud “ ik doe 

het al 30 jaar zo “. Maar wat zij zich niet realiseren is dat ze eigenlijk geen les staan te geven in het 

Wado karate, maar veel meer in een duidelijk gemende vorm van Wado karate en andere stijlen. 

Otsuka ’s Wado karate ontstond voor het grootste deel uit Shindo technieken die hij vooral veilig wilde 

stellen. Hij gebruikte daarvoor het karate als een soort van jas waarin hij zijn technieken stopte. 

Heden ten dagen bestaat dit Shindo nog steeds al worden deze trainingen uitsluitend achter gesloten 

deuren gegeven. 

Het mooie is dat in de afgelopen 10 jaar toch steeds meer deuren op een kier worden gezet, waarbij 

we steeds meer informatie krijgen over hoe het Wado karate nou daadwerkelijk uitgevoerd moet 

worden. 

Een geheel ander niveau is het individuele niveau van de leerling. 

Hierin heeft de leraar een belangrijke taak, waarbij gezegd moet worden dat het Wado systeem 

eigenlijk niet echt geschikt is om klassikaal les in te geven. 

De subtiliteit van de technieken laat dit eenvoudig niet toe. Het Wado karate wordt altijd omschreven 

als een zachte karatestijl, maar is dat in het geheel niet. 

Alle technieken zijn in feite hard en wreed maar dienen op een ontspannen manier te worden 

uitgevoerd. Hierdoor is de indruk ontstaan dat het Wado karate zacht is. Zo zeggen B.v. Aikido en 

Jujitsu leraren vaak het volgende “voor een leek moeten de technieken er een beetje kinderachtig 

uitzien”. 



Wat zij daarmee bedoelen is het volgende, doordat de getoonde technieken er schijnbaar simpel en 

gemakkelijk uitzien kan een eventuele tegenstander zich behoorlijk vergissen. En dat resulteert dan 

ook in het gemakkelijk kunnen overwinnen van de tegenstander. 

Gaan we nu terug naar het “ niveau ” in het algemeen, dan moeten we toch constateren dat het 

gemiddelde niveau van het Wado karate in Nederland helaas niet echt geweldig is. Een aantal landen 

om ons heen doen het veel beter en zijn het stadium van beginners echt wel voorbij gestreefd. 

Zo zie je op verschillende stages en seminars dat grote delen van de aanwezige leerlingen niet of 

nauwelijks begrijpen waar zo’n leraar het over heeft. 

Hier ligt naar mijn idee een behoorlijke taak voor de leraren in het verschiet, zij dienen er voor te 

zorgen dat de vele huidige veranderingen ook bij hun leerlingen terecht komen. Zij mogen zich hier 

niet van afkeren. 

Wanneer zij bereid zijn om één stap terug te doen, en de moeite nemen om eens te ervaren wat het 

Wado karate hen werkelijk te bieden heeft, zou dit zeker betekenen, dat we met zijn allen het niveau 

van het Wado karate in Nederland met sprongen omhoog zouden krijgen.  
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