
Trucjes binnen het Wado karate 

Het Wado karate zit vol trucjes. 

Trucjes die eigenlijk helemaal geen trucjes zijn maar veelal geënt zijn op de mechanica van het 

lichaam. Voor niet ingewijden is dit lastig om te begrijpen. Binnen het Wado systeem is het 

beïnvloeden van, en de tegenstander, op het verkeerde been zetten van essentieel belang. Zo wordt 

er gebruik gemaakt van hele subtiele bewegingen, die zonder dat de tegenstander hier erg in heeft 

van invloed heeft op zijn doen en laten. 

Een van de trucjes waarvan gebruik gemaakt wordt, is om een aanvaller binnen één enkele seconden 

te transformeren tot verdediger. Ook wordt er ontzettend veel gebruik gemaakt van de persoonlijke 

interne kracht die bij ieder persoon aanwezig is. Het onderdruk zetten van de tegenstander is een veel 

beproefde methode, maar ook zijn er verschillende methoden om de tegenstander te kunnen 

beïnvloeden en in verwarring te brengen. 

Al eerder schreef ik dat het lastig is om het een en ander te begrijpen, gewoon omdat je veel zaken 

slechts door deze te oefenen kunt ervaren “ werkt het, of werkt het niet “. Zo kun je sommige 

technieken niet beoefenen als je de voorstadia van deze technieken niet hebt geoefend. Ook is het in 

veel gevallen van groot belang dat je inzicht gaat krijgen hoe de connecties tussen de zogenaamde 

verschillende technieken in elkaar zitten.  

Een aantal zaken binnen het Wado karate zijn helemaal niet zo moeilijk als je denkt. Maar je zult wel 

een andere “ Mind setting “ hiervoor moeten aanleren. Zo is een belangrijk begrip binnen het Wado 

systeem, Sente wat aanvallen voordat… betekend. Met andere woorden; iedere techniek binnen het 

Wado systeem dient als een aanval te worden uitgevoerd, dus ook een blokkering! Waarbij dus geldt 

dat je een tegenstander reeds aanvalt voordat hij zijn aanval kan uitvoeren.  

Natuurlijk is deze gedachte relatief aan de tijd en het moment van leven, wij leven niet meer in de tijd 

van die voormalige Samoerai, s waarin dat Sente van levensbelang was. 

Toch moet je de kracht van dat Sente niet onderschatten gewoon omdat het niet altijd en alleen maar 

over echt en daadwerkelijk aanvallen van een tegenstander gaat. Zo kan een stap voorwaarts of 

achterwaarts jou in een zodanige positie plaatsen dat het voor een eventuele tegenstander bijzonder 

lastig is om jou aan te vallen. 

De vele zogenaamde trucjes dit het Wado karate rijk is zijn niet zomaar en gemakkelijk te zien. 

Sterker nog, wanneer jij er niet op gewezen wordt zal je ze ook echt niet kunnen zien. 

Een hele licht duw hier, of een mini klem op de pols wordt zelfs door de persoon die dit moet 

ondergaan niet altijd als zodanig herkent. 

Zo heeft de techniek Hidi-achi het langzaam naar de tegenstander schuiven zoals bij de Kihon 

kumite’s gebruikelijk is, een buitengewone functie die niet alleen maar dient om de afstand tussen de 

twee opponenten te verkleinen.  

Nawoord: Deze bijna trucjes zijn geen geheimen technieken, maar slecht en alleen wanneer deze jou  

zijn uitgelegd en jij deze ook echt daadwerkelijk geoefend hebt, is het voor jou pas mogelijk om deze 

zaken te begrijpen. 

Rob van Leeuwen 


