
Wanneer is origineel Wado karate, echt origineel. 

Reeds eerder heb ik in een blog geschreven over origineel Wado karate, maar wie of welke groepering 

heeft er nu gelijk. Is het groep A de pretendeert dat zij het ware Wado verkondigen, of is het groep B 

die zegt het dichts bij de bron te staan, of toch misschien groep C die welleswaar een afsplitsing is 

van groep A. Dit blijft natuurlijk een moeilijke zaak om te beoordelen vooral omdat de meeste 

informatie, slechts mondjesmaat bij ons binnenkomt.  

Aan Otsuka sensei kunnen we het niet meer vragen, hij is reeds lang geleden overleden. 

Toch zijn er nog een flink aantal Japanse leraren die onder Otsuka sensei getraind hebben en zij 

zouden hier wel een antwoord op kunnen geven.  

Wat het lastig maakt is dat de meeste leraren die uitgenodigd worden, zogenaamde broodleraren zijn, 

zij geven les om geld te verdienen. Natuurlijk is dit te begrijpen omdat je van een beetje karate 

lesgeven niet echt kunt leven. 

Maar helaas zien we het telkens weer gebeuren dat deze meestal massa lessen niet uitblinken in 

geweldige lessen. Maar bijna altijd vrij oppervlakkig zijn, ze gaan nooit de diepte in. Het resultaat 

hiervan is dat we hier geen stap verder mee komen, we blijven op het zelfde niveau staan en hebben 

onze tijd en geld verspilt aan herhalingen van zetten. 

Natuurlijk is dit niet altijd direct en alleen de schuld van die leraar die is uitgenodigd om een stage te 

komen geven. Vaak word hij min of meer gedwongen om zijn les aan te passen en richt hij zich op de 

vaak te laag gegradueerde leerlingen die natuurlijk ook wel eens zo’n stage willen meemaken. 

Al dit soort zaken zijn begrijpelijk, maar zorgen er voor dat het ontwikkelen en verdergaan in de 

oefenstof niet echt soepel verloopt. 

Het probleem is natuurlijk iedere keer weer het geld. Een leraar uit het buitenland uit nodigen kost 

nou eenmaal veel geld, en dat is tegenwoordig in deze tijd bijna niet meer op te brengen. 

Men heeft er wel veel geld voorover om naar het optreden van een artiest te gaan, maar laten we 

zeggen 30 euro voor een stage of seminar betalen vind men al gauw te veel van het goede. 

Om nu terug te komen op de titel van dit document kunnen we eens kijken naar de verschillende 

uitgangspunten die Otsuka sensei voor ogen had met zijn Wado karate. 

Door alleen maar de basis technieken, de kumite’s en de kata’s van het Wado karate te trainen kom je 

er niet, en kun je niet zeggen dat je het originele Wado karate vertegenwoordigd. 

Alleen door de diepere bedoelingen van de technieken te leren begrijpen kun je een stap maken naar 

het originele van dat karate. 

Zo komen een groot deel van de technieken die Otsuka sensei in zijn systeem opnam, niet uit het 

zogenaamde Okinawa karate maar vooral uit het Shindo Yoshin Ryu Jujitsu. Hij verpakte zijn 

technieken in een jasje dat karate heet. 

Deze genoemde Shindo technieken zijn gebaseerd op de al oude Japanse vechttechnieken die eeuwen 

lang in de strijdt zijn gebruikt. En verder ontwierp Otsuka sensei zijn Wado karate geheel vanuit de 

gedachten van het zwaard, dat altijd een buitengewone belangrijke rol in Japan heeft gespeeld. 

Wat nou precies het originele Wado karate is, en wat niet zal altijd lastig blijven om te beoordelen. 

Gewoon omdat er net zoals bij het geloof, er altijd verschillende interpretaties zullen worden gegeven. 

Zelfs Jiro Otsuka sensei, de zoon van Otsuka sensei heeft hier niet een echt grote bijdrage aan 

kunnen leveren, hij heeft niet het charisma van zijn vader en kon dus ook geen eenheid smeden 

binnen het Wado karate. 

Toch zijn er verschillende mogelijkheden om verder en dieper in het Wado karate te stappen. Zo 

zendt de Japanse JKF verschillende leraren de wereld in die speciaal les geven in de exacte individuele 



techniek, waarbij ze steeds dieper op de techniek ingaan. Ook het feit dat we heel langzaam kennis 

gemaakt hebben met het Shindo Yoshin Ryu jiujitsu heeft hierbij een grote bijdrage geleverd. Deze 

uitleg van de technieken op een ander en hoger niveau heeft ons een totaal andere kijk gegeven op 

de Wado technieken en de vele mogelijkheden daarvan. Waarbij zelfs de meest simpele technieken 

toch wat meer diepgang blijken te hebben dan we ooit gedacht hadden. 

Wanneer jij echt geïnteresseerd bent in het Wado karate, dan zal je toch op zoek moeten gaan naar 

een leraar die niet is stil blijven staan bij slechts het heen en weer lopen van de verschillende basis 

technieken. Je zal een leraar moeten vinden die jou begeleid op een wezenlijk andere manier dan je 

gewend zult zijn. 

 

Zo’n leraar kan je vertellen waarom je bepaalde technieken slechts en alleen op de ene manier kunt 

uitvoeren. Zo’n leraar kan jou vertellen waarom we in het Wado karate als enige karate stijl onze hiel 

los van de grond hebben. Zo’n leraar kan jou laten ervaren wat grounding is, hij kan jou vertellen wat 

een valse Ma-ai betekend. En hij kan jou o.a. leren om sneller voorwaarts te stappen en de juiste 

manier te vinden om een super snelle draai te maken.  

Nawoord: De uitspraak “ wij doen het originele Wado karate “ is meestal door de Wado karate scholen 

niet echt waar te maken. In de meeste scholen wordt een zogenaamde mengelmoes van het Wado 

karate gegeven waarbij leraren hun eigen interpretatie van de technieken uitdragen. Men heeft het 

idee dat de jarenlange ervaring hun het recht geeft om te spreken over het originele Wado karate, 

maar in de echt praktijk blijkt het plaatje (de buitenkant) belangrijker dan de binnenkant te zijn, en 

dat is jammer omdat het “ het ware Wado karate remt in zijn ontwikkeling”. 
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