
Het Wado karate zit vol met trucjes 

Dit is een rare titel voor een document dat over karate gaat, maar toch is dit geheel de waarheid, het 

Wado karate zit namelijk echt vol met hele kleine en soms hele subtiele technieken, die je eenvoudig 

zult aanduiden als zijnde een trucje. 

Zo gebruikt het Wado karate weinig brute kracht, gewoon omdat het niet nodig is. Kracht zal altijd 

bestreden worden met kracht, maar kracht die je bestrijdt met je geest is praktisch niet te 

overwinnen. Het Wado karate gebruikt dus de psyche van de geest om de tegenstander te bestrijden. 

Zo is het vanuit de Wado gedachten prima als iemand zegt dat zijn of haar karate stijl veel beter en 

harder is dan dat Wado karate. Het Wado karate is zoals de uitdrukking zegt “ een wolf in 

schaapkleding ” en daar kan je je lelijk op verkijken. Het Wado karate is verpakt in een prachtig 

doosje, maar als je dat doosje opendoet komt er een giftige schorpioen uit gekropen. 

Voor veel mensen en beoefenaars van het karate is dit niet gemakkelijk te begrijpen, gewoon omdat 

we gewend zijn aan een soort macho gedrag waarbij we altijd maar willen laten zien wie de sterkste 

is. Tegenwoordig noemen we dit Bokito gedrag, sla maar op je borstkas en roep maar, kom maar op 

als je durft. 

Bovenstaande voorbeeld is niet de weg van het Wado karate, de weg van het Wado karate is subtiel 

en efficiënt, waarbij het de intentie is om de tegenstander snel en doeltreffend uit te schakelen. 

Wanneer je naar het Wado karate gaat kijken met een geoefend oog, ga je steeds duidelijker zien 

waar de trucjes verborgen zitten. Waarbij het grappige is dat die trucjes helemaal niet verborgen zijn, 

maar gewoon openlijk te zien zijn voor iedereen. 

Het is niet altijd gemakkelijk om een trucje als trucjes te herkennen omdat zogezegd de ontvanger 

van het trucje niet eens merkt dat dit aan de gang is. 

Door het gebruik van die trucjes (die eigenlijk gewoon de zuivere technieken zijn) wordt het voor de 

uitvoerenden eenvoudiger om de tegenstander uit te schakelen. 

Ogenschijnlijk gebeurd er niets, en toch heeft de tegenstander geen schijn van kans. Dit gebeurd ook 

in andere Martial Art disciplines zoals het Aikido of het Jiujitsu, en daar wordt het wel geaccepteerd 

maar wanneer we dit binnen het karate doen, snappen de meeste mensen er niets meer van.  

Natuurlijk is het logisch dat deze trucjes niet zomaar en overal open en bloot te zien zijn, je gaat 

immers je tegenstander niet wijzer maken dan dat je zelf bent. 

Toch sinds er steeds meer deuren open gaan kun je veel meer uit het Wado karate halen dan wat je 

nu doet. De kunst is om hierbij de juiste leraar te vinden, waarbij de consequentie soms kan zijn dat 

je jou huidige leraar achter je zal moeten laten. 

Dit laatste is natuurlijk ontzettend moeilijk vooral omdat we zeker binnen het karate gewend zijn om 

trouw te zijn aan onze leraar. Toch moet je dit misschien wel doen omdat het jouw zeker zal remmen 

in de ontwikkeling van jou karate.  

Wat je zeker niet moet doen is het zogenaamde “ lurken ” hier een beetje trainen en daar een beetje 

oefenen en dan weer naar een andere leraar of stage gaan. 

Hier schiet je niets mee op en je wordt er geen betere karate ka van, het geeft alleen maar 

verwarring en leidt soms ook wel tot irritaties bij jou huidige leraar die ook graag zijn werk zo goed 

mogelijk wil doen. 

Nawoord:  

Het kijken en beoordelen van de buitenkant heeft geen enkele zin, de een kan nu eenmaal een 

techniek mooier uitvoeren dan de ander, maar dat zegt helemaal niets over de efficiëntie van de 

uitgevoerde technieken. Een van de beroemdste Aikido meester zei eens na een demonstratie die hij 



gaf: “ Eigenlijk moet het er een beetje lullig uitzien, dan is het pas goed “. 

Hij bedoelde hiermee dat zelfs een leek het idee moeten hebben dat hij dat ook zou kunnen. Doordat 

het hem zo gemakkelijk afgaat, denkt een tegenstander wel een kans te hebben om hem te kunnen 

verslaan. Dit is de kern en dat moet je leren begrijpen. 
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