
Wado karate, de weg van de harmonie. 

Wado betekent " weg van harmonie " of " weg van vrede " en staat voor een zogenaamde zachte stijl. 
Maar niets is minder waar, het Wado karate is de weg van Bushido wat letterlijk betekend “ de weg 
van de krijger ”. 

Dit houdt meer in dan slechts het vechten en het verslaan van de tegenstander, en dat is nou net wat 
het Wado karate zo uniek maakt. 

Zoals ik als eens eerder geschreven heb, kun je het beste kijken naar het Wado karate alsof dat in 

een hele mooie verpakking zit, maar als je het doosje opent zit er een schorpioen in verborgen, en 

zoals je wellicht weet kunnen die bijzonder gevaarlijk zijn. 

De intentie van Otsuka sensei was niet het vechten, maar veel meer het vinden van jezelf.  

De tekst op zijn grafsteen geeft dit heel mooi aan. 

"Wado Ryu is not for fighting, but to find your own inner peace. Search for it."  

 

Toch is dit voor veel karate ka’s iets dat zij niet echt begrijpen, het strookt niet met het idee dat zij 

van het karate hebben. Het Wado karate van Otsuka is voor een groot deel gecreëerd uit technieken 

die reeds honderden jaren oud zijn. Veel van deze technieken zijn behoorlijk wreed en vaak 

buitengewoon gevaarlijk, ze zijn gericht op het totaal uitschakelen van de tegenstander. En dat is dan 

ook de reden dat deze technieken niet zomaar voor iedereen beschikbaar zijn. 

Zo houdt de weg van de krijger (Bushido) niet alleen maar het vechten in, maar eigenlijk is het niet 

vechten een veel belangrijkere zaak. Zo is het leven als een goed mens met als zijn zwakheden een 

veel belangrijkere zaak, die misschien moeilijker te bereiken is dan slechts dat vechten. 

 

Voor vele is dit een vreemde gedachten omdat in ons menselijk systeem de competitiedrang altijd 

aanwezig is. Het wie is er sterker, zit nou eenmaal in ons lichaam. 

Zo richt het Wado karate zich voor een groot deel op het niet winnen, maar waarbij het ontspannen, 

en reageren vanuit het niets, een buitengewoon belangrijk element is? 

Het werken met een ontspannen lichaam geeft de indruk dat het Wado karate een zachte karatestijl 

is, maar waarom zou je hard en grof zijn als het ook anders kan. 

Het gebruik maken van je geestelijke vermogens en de uitvoer daarvan geeft je bijna direct een 

voorsprong bij verschillende situaties. Situaties die niet alleen maar in het karate voorkomen, maar 

ook in het dagelijkse leven. 

Binnen het Wado karate is het vinden van harmonie een belangrijke zaak, zo leer je bijvoorbeeld om 

te allen tijde een goede lichaamsstructuur te bewaren, zo leer je ook dat kracht altijd met kracht 

beantwoord zal worden. Maar ook leren we zaken die het ons mogelijk maken om vanuit het niets te 

accelereren naar volledige snelheid, waarbij we spreken dat we van 0 naar 100 in een beweging gaan. 

De weg van de harmonie gaat dus niet alleen maar over het karate of andere vechtsporten, maar 

heeft een verwevenheid in ons dagelijks doen en handelen. Het Wado karate is hierbij een middel dat 

we gebruiken om daartoe te komen.  

Nawoord: Bushido is niet iets dat alleen maar weggelegd is voor de Japans vechtsporten, het komt 

overal voor in ons dagelijks leven, en je kunt zeggen “ het omvat eigenlijk het leven ”. 

Wanneer je het bovenstaande echt gaat begrijpen, zal je zeker merken dat jou manier van leven een 

zekere verandering zal ondergaan. 

“Search for it." 
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