
Het Wado karate heeft geen geheime technieken. 

 
De titel van dit document zegt dat er geen geheimen technieken zijn. Dat is juist maar er zijn wel 
technieken die niet zomaar openbaar worden gemaakt. Deze technieken zijn zo gezegd 

onbespreekbaar voor de doorsnee leerling. 
 
Dit klinkt behoorlijk hoogdravend maar wanneer jij hiermee enige ervaring hiermee zou opdoen dan 

word het een en ander jou echt wel snel duidelijk.  
Het Wado karate dat Hironori Otsuka creëerden is vooral gebaseerd op het Shindo Yoshin Ryu Jujitsu, 
dat Otsuka jaren lang heeft bestudeerd. 

 
Deze zogenaamde Shindo technieken komen voornamelijk uit de overleving van de Japanse militaire 
vechtkunsten. En een deel hiervan is on-losmakend verbonden met het huidige Wado karate.  

Helaas is het door allerlei verschillende oorzaken Otsuka sensei nooit echt geluk om zijn Wado karate 
uit te dragen zoals hij dat werkelijk gewild had.  

 
Zo zijn de meeste Shindo technieken niet echt binnen het Wado karate systeem geïntrigeerd. 
De redenen hiervoor zijn niet zo moeilijk te bedenken, het probleem zit hem namelijk in de 

moeilijkheid graad hiervan. 
Om deze technieken te kunnen oefenen en te begrijpen, word er namelijk een behoorlijk basis 
voorbereiding van de leerling vereist. Ook dit klink hoogdravend maar zonder die nodige 

bewustwording zoals het gronden, connecten, kleven, droppen, de Sei-chu-sen enz. is het onmogelijk 
om deze technieken goed te kunnen uitvoeren. 
 

Zo hebben invloeden van buitenaf er voor gezorgd dat het Wado karate van Otsuka voor een groot 
deel lijkt op de vele zogenaamde Okinawa karate stijlen. Maar niets is minder waar. Het Wado karate 
van Otsuka is in werkelijkheid geen traditioneel karate, maar veel meer een Jujitsu stijl met als basis 

het karate. (zie hiervoor het Origineel Wado Ryu technisch curriculum) dat Otsuka moest 
deponeren zodat zijn karatestijl ook daadwerkelijk erkend zou worden. 
 

Het Wado karate is geen sport voor de massa en het heeft een geheel ander uitgangspunt dan binnen 
de meeste sporten gewoon is. Voor de meeste sporten is de zogenaamde “ breedte sport ” ontzettend 

belangrijk. Dit geldt niet voor het Wado karate dat in de praktijk vele malen moeilijker is dan men 
bedenken kan. Breedte sport is prima voor de massa, maar leidt in de karate praktijk tot kwantiteit in 
plaats van kwaliteit. 

 
Toch is het leren van het Wado karate voor iedereen toegankelijk, waarbij er met moderne methodes 
zoals het werken met applicaties een enorme progressie kan worden behaald. 

Ook is het van weinig belang welke leeftijd men heeft of over welke fysieke kracht men beschikt. 
Het al oude Japanse verhaal “ een kleine man kan winnen van een grote man “ is geen onzin verhaal 
maar pure werkelijkheid. 

 
In het begin van dit document begon ik over geheimen die er niet zijn, toch heeft het Wado karate 
wel bepaalde soorten van geheimen die je eigenlijk veel meer als trucjes moet zien. 

Heel eenvoudig gezegd, het Wado karate barst van de truckjes die tevoorschijn komen op vele 
verschillende momenten. 
Maar wanneer jij daar niet op gewezen wordt, zijn ze voor jou praktisch onzichtbaar en je ze zeker als 

geheimen gaat beschouwen. 
 
Rob van Leeuwen 

 
 

 
 

http://www.wado-karate.nl/robswadokarate/wp-content/uploads/2014/06/WadoRyuKaratedoAchtergrond.pdf

