
Wado Karate en de veranderingen door de jaren heen. 

 
Het Wado karate is ruim 40 jaar geleden in Nederland geïntroduceerd en in deze veertig jaren is er 
wel het een en ander veranderd. Maar de echte veranderingen hebben pas de afgelopen 10 jaar 

plaats gevonden. Doordat er een aantal deuren een klein beetje zijn opengezet, hebben we meer 
progressie kunnen maken dan alle voorgaande decennia bij elkaar. 
Om dit wat duidelijker te maken moeten we wel eerst terug naar het begin van het Wado karate in 

Nederland. 
 
Allereerst moeten we ons realiseren dat de toenmalige Japanse (leraren) nog redelijk jong waren.  

Ze hadden ook nog niet echt veel ervaring met lesgeven in het buitenland. 
Zo gaven zij les op de manier zoals ze dat in Japan gewend waren, en hadden weinig of soms 
helemaal geen begrip voor onze westerse opvattingen. 

Ook speelde te taal barrière een grote rol, hun kennis van de Engelse taal was minimaal, laat staan 
dat ze ook maar iets in het Nederlands konden zeggen. 

 
Zij moesten bijna zonder begeleiding hier hun weg vinden, en natuurlijk naar mate zij meer ervaring 
kregen veranderde hun inzichten ook en werd het lesgeven ook van een betere kwaliteit. 

Wanneer we starten met het leren van Karate gebeurd dat natuurlijk op een beginners niveau, en 
helaas moeten we constateren dat er in deze niet echt veel verandert is. 
Westerse leraren die waren begonnen met les geven pikte dit op en zijn eigenlijk niet veel verder 

gekomen dan nog steeds dat beginners niveau, en helaas zie je dit ook terug bij de verschillende 
jongere generaties die dit klakkeloos hebben overgenomen. 
 

Verschillende leraren hebben in de loop der tijd hun eigen interpretatie en uitleg van het Wado karate 
gegeven en dit laatste is zeker geen goede zaak geweest, waarbij ik natuurlijk wel moet opmerken dat 
deze leraren zeker te goeder trouw zijn geweest. Ze hadden het beste voor met hun uitleg, maar 

zouden dit zeker met de kennis van nu anders hebben gedaan. 
 
Invloeden van buitenaf hebben hier ook hun bijgedragen aangeleverd, het opkomen van vele andere 

vechtsport vormen hebben hun tol geëist. Het Wado karate maar ook de andere karate stijlen zijn op 
verschillende momenten duidelijk afgeweken van hun originele bron, wat bijzonder jammer is omdat 

het geleid heeft tot meer kwantiteit dan kwaliteit.  
Natuurlijk is dit wel te begrijpen; als je geen antwoord op je vragen krijgt ben je wel verplicht om zelf 
je eigen de antwoorden te creëren, en dat is precies wat er gebeurd is.  

 
Om nu terug te gaan naar de titel van dit document kunnen we stellen dat de grondgedachte van 
Otsuka Sensei nog steeds van kracht is. 

Waarbij hij ons een (bijna) compleet programma van technieken heeft gegeven, variërend van basis 
technieken, Kumite, Kata en natuurlijk het vrije vechten (sparren).  
Maar zelfs een grote geest als Otsuka Sensei heeft niet alles kunnen voorzien. 

 
Zo heeft hij niet kunnen voorzien dat het karate zo’n grote vlucht zou nemen.  
Ook heeft hij niet kunnen voorzien dat een deel van de leraren die hij de wereld in stuurde, misschien 

nog veel te weinig kennis hadden om zijn karate uit te dragen. 
En ook heeft hij nooit kunnen voorzien dat de cultuur verschillen tussen Japan en het Westen aan de 
andere kant zo ontzettend groot waren. Het bleek praktisch onmogelijk om de technieken zodanig 

duidelijk uit te leggen dat het voor iedereen begrijpelijk was. 
 
Het resultaat hiervan is dat er dus weinig progressie en vooruitgang is gemaakt in al die jaren. Op de 

vragen die door de leraren aan hun leraren werden gesteld kreeg men niet of nauwelijks een 
compleet antwoord, en het resultaat hiervan was dat leraren afhaakten en een andere kant opgingen. 

 
Zo is het raar dat er nog steeds wanneer we een draai maken met B.v. Jodan-uke, we eerst ons been 
gaan verplaatsen en dan pas de draai gaan maken. Wanneer er daadwerkelijk iemand jou van achter 

zo aanvallen, kun je alleen maar concluderen dat je veel te laat zult zijn om deze aanval af te wenden. 
En ja er is een betere en snellere methode om die draai te maken, waarbij je zeker sneller kunt zijn 
dan de persoon die de aanval inzet. 



Zo is het ook vreemd dat we binnen het Wado karate, dat o.a. op het Jiujitsu is gestoeld, zo weinig 

aan dat jiujitsu doen, en soms zelfs helemaal niet weten waar die jiujitsu technieken verborgen zitten. 
Ook weten we veel te weinig van de echte basis begrippen dat het Wado karate zo unieke maakt. 
Begrippen als structuur, de Sei-chu-sen, het gronden, een valse Maai zijn voor de meeste Wado 

karate ka’s totaal onbekend gebied. 
 
Gelukkig zijn we de laatste jaren geconfronteerd met een aantal leraren die wel veel meer uitleg 

kunnen en willen geven. Ook zie je nu dat er vele malen dieper op de individuele technieken wordt 
ingezoomd. Dit maakt dat het Wado karate interessanter is geworden omdat de vele vragen nu wel 
beantwoordt worden. 

Ter gelijker tijd doet het verschijnsel zich voor dat de juiste uitvoer van sommige op het oog 
gemakkelijke technieken een behoorlijk stukje moeilijker is dan dat we ooit gedacht hadden.  
 

Ook gaan we steeds meer zien dat vele technieken connecties met elkaar hebben, en dat als je die 
ene techniek niet goed begrijpt, je eigenlijk die andere techniek ook niet goed kunt uitvoeren. 

Zo gebruiken we het zogenaamde kihon no kata of taikyoku kata om leerlingen een aantal basis 
elementen te leren met betrekking tot het goed gebruik maken van de mogelijkheden van je lichaam. 
En hier bedoel ik niet mee: het stoten en blokkeren! 

 
Zo is ook de manier van lesgeven wel wat verandert. Het alleen maar er instampen van de technieken 
door steeds heen en weer te lopen, heeft plaats gemaakt voor meer uitleg en mogelijkheden voor de 

leerlingen om vragen te stellen. 
Iedere techniek wordt door middel van een applicatie apart of met een partner geoefend. Leerlingen 
worden individueel door de leraar gecorrigeerd, waarbij het zich voordoet dat twee gelijk 

gegradueerde leerlingen dezelfde techniek toch op een andere manier moeten oefenen.  
 
Het besef dat iedereen een eigen niveau heeft zorgt ervoor dat men zich ook beter voelt met het geen 

er geoefend wordt.  
Het resultaat hiervan is dat leerlingen sneller vooruitgang kunnen maken, omdat ze beter kunnen 
begrijpen wat de technieken kunnen doen. 

Het resultaat is ook dat zij beter kunnen beoordelen waar ze naar kijken als iemand een technisch 
lastige techniek voordoet. 

 
Deze methode noemen we slow training, waarbij je zal ervaren dat je soms niet eens in de gaten hebt 
dat je een enorme vooruitgang hebt gemaakt. Technieken gaan plotseling leven en lijken als vanzelf 

op (de automatische piloot) te gaan, waarbij het gebruik van kracht plotseling helemaal niet meer 
nodig is. 
 

Nawoord: Het zou mooi zijn als jij hier ook eens kennis mee zou maken, ik weet zeker dat het jou 
Wado karate zal verrijken en dat het plezier dat je ooit eens had zeker terug gaat komen. 
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