
Wado documentatie zoals boeken, film of video’s. 

Wanneer we naar boeken kijken over het Wado karate, is het opvallend dat deze over het algemeen 

vrij oppervlakkig zijn. Bijna altijd is het slechts een opsomming van de basis technieken, de kata’s, en 

de diverse kumite’s. En over de techniek van het vrije vechten (sparren) wordt al helemaal weinig 

vermeld. 

Natuurlijk moeten we ons realiseren dat zowel boeken, films en video’s slechts en alleen als 

naslagwerk en als archief gezien moet worden. Je kunt nu eenmaal geen karate leren uit een boekje 

of van een filmpje.  

Ook moeten we ons realiseren dat het bijzonder moeilijk is, om de soms wel heel subtiele technieken 

van het Wado karate tot in detail te beschrijven, en zelfs het op video zetten lukt meestal niet goed 

genoeg. Maar iets meer diepgang zou toch wel mogelijk moeten zijn. 

Veel boeken zijn geschreven met de kennis die men op dat moment bezat en lijken alleen maar voor 

meerdere eer en glorie van de schrijver te zijn gemaakt. 

Natuurlijk is het lastig om een goed en gedegen boek te maken omdat zo’n schrijver al snel in conflict 

gaat komen met de interne technieken van het Wado karate, die gewoon nog niet altijd voor iedereen 

beschikbaar zijn. 

Bovendien is het vanuit de overleving nooit de gewoonte geweest om de vele specifieke technieken op 

papier te zetten. Technieken en hun bijzonderheden gingen van mond tot mond over van leraar naar 

zijn uitgekozen leerling en dat was het. 

In de praktijk blijkt wel dat het ontzettend moeilijk is om een techniek precies te beschrijven en om 

het dan ook nog echt begrijpelijk te maken voor iedereen, dat gaat gewoon niet lukken.  

Ook het filmen van de soms wel hele specifieke technieken valt niet mee. Gewoon omdat sommige 

zaken zo subtiel worden uitgevoerd dat het niet te filmen is. 

Het is soms ook vervelend dat B.v. beeldmateriaal zoals foto’s of filmpjes plotseling en zomaar als een 

soort van standaard wordt neergezet. Dit doet het karate en zeker het Wado karate geen goed.  

In de praktijk leidt dit tot vervlakking en verwarring van de technieken. 

Een lastige zaak hierbij is dat we door de mogelijkheden van tegenwoordig op het internet (te)veel 

verschillende zaken zien.  

Onbewust worden we beïnvloed door allerlei zaken van andere karatestijlen, wat uiteindelijk uitmond 

in een mix van verschillende technieken die dan niet meer te herkennen zijn als zuivere Wado karate 

technieken. 

 

Ook het beeldmateriaal zoals Dvd’s dat men via internet kan bestellen is vaak niet echt interessant 

genoeg. Een enkele uitzondering daargelaten maar meestal is het ook weer gewoon de opsomming 

van alle technieken waarbij een leraar dan zijn eigen variaties van de technieken erbij heeft gestopt. 

Voor het materiaal dat op internet (YouTube) te zien is geldt meestal het zelfde, voor het grootste 

deel is het rommel met af en toe een uitschieter waar je wat aan hebt. 

Het meeste wat we dus kunnen lezen en te zien krijgen op beeldmateriaal is het zelfde Wado karate 

van 40 jaar geleden. En dat was het Wado karate dat ons werd gebracht op beginners niveau.  

Het is buitengewoon jammer dat hier in de loop der jaren in vele scholen geen enkele verandering in 

is gekomen. Terwijl er echter met namen in de laatste 10 jaar een aantal leraren naar Europa zijn 

gekomen die het Wado karate zeker naar een hoger niveau hebben gebracht. 

Jammer hierbij is dat vele leraren niet de moeite nemen om hier eens wat meer aandacht aan te 

besteden. 

Zelf ben ik voor meer openheid en het delen van mijn kennis waarbij de ervaring leert dat het Wado 



karate plotseling in een totaal ander licht wordt gezien. 

Op veel onuitgesproken vragen kan nu wel een goed en deugdelijk antwoord worden gegeven.  

Uitleg van de technieken doormiddel van vele kleine applicaties zorgen ervoor dat leerlingen sneller 

progressie maken dan voorheen. 

Natuurlijk moet het niet zo zijn dat alle technieken zomaar op de straat komen te liggen, daar zijn ze 

te waardevol voor. Maar wat meer openheid vanuit diverse stromingen zou het Wado karate zeker 

veel goed doen. 

Ook moeten we ons voorhouden dat er in deze moderne tijd met zijn vele mogelijkheden ook veel 

meer gevraagd zal worden van leraren en hun bronnen. 

Zo dreigen diverse bronnen op te drogen, veel leraren die Otsuka sensei ooit de wereld ingestuurd 

heeft hebben een respectabele leeftijd bereikt of zijn reeds gestorven. Hun kennis zou verloren 

kunnen gaan, met als gevolg dat het “Originele Wado karate” vast en zeker zal verdwijnen. 

Het kan toch niet zo zijn dat wij (de huidige Wado karate ka’s ) slechts genoegen nemen met alleen 

maar het plaatje (de buitenkant). 
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