
Wado karate en het daadwerkelijk weten wat je oefent. 

 

Natuurlijk zal je nu ongetwijfeld zeggen ja maar dat weet ik toch, want mijn leraar vertelt dit toch 

steeds. 

Helaas geldt in de praktijk dat dit toch wat minder is dan dat je altijd gedacht had. 

Veelal zien we in de praktijk van de dagelijkse lessen dat lesgevers eigenlijk standaard voortborduren 

op het geen zij weer geleerd hebben. 

Op zich is daar niets geks aan want dat is in de kern natuurlijk ook de bedoeling, maar helaas zien we 

daardoor dat de voortgang geen voortgang is maar eigenlijk een stilstand in de handwerkt. 

Natuurlijk doet iedereen op zijn manier zijn stinkende best en wordt er door de meeste leraren zeer 

serieus lesgegeven. 

Toch hebben we in de afgelopen tientallen jaren ook gezien dat ook leraren kozen voor een andere 

karatestijl of zelfs helemaal gestopt zijn met het Wado karate.  

Wanneer je dan vraagt stelt waarom men dan stopt, krijg je veelal de volgende antwoorden die 

ongeveer zo gaan. “ Op mijn vragen kreeg ik geen adequaat antwoord, wanneer ik dieper op de 

technieken in wilde gaan kreeg ik alleen maar oppervlakkige antwoorden, de technische uitleg die er 

werd gegeven rammelde aan alle kanten”. 

Het is te begrijpen dat het enthousiasme om te blijven trainen hierdoor behoorlijk getemperd word. 

Dit is natuurlijk bijzonder jammer, omdat het Wado karate zoveel te bieden heeft.  

De vraag waar dit nu aan ligt heeft natuurlijk vooral te maken met de kennis van de oefenstof die 

misschien wel bij leraren aanwezig is, maar niet altijd gemakkelijk naar buiten komt. 

Het hoe en waarom speelt een belangrijke rol tijdens de ontwikkeling van jou Wado karate, en het 

niet adequaat beantwoord krijgen van vragen leidt zeker tot frustratie met als gevolg dat mensen 

hierdoor daadwerkelijk afhaken. 

 

Leraren willen verder in hun ontwikkeling, maar wanneer zij zich geremd voelen door antwoorden die 

in hun ogen niet kloppen is het gevolg dat zij afhaken en op zoek gaan naar antwoorden die wel naar 

hun zin zijn. 

Zo zijn leerlingen ook niet per definitie geheel onwetend, zij kunnen echt zelf wel in redelijkheid 

bepalen of de uitleg van een techniek klopt of niet. En je kunt niet blijven zeggen “ als je het maar 

genoeg oefent komt het vanzelf wel ”.  

 

Natuurlijk moet een leerling de leraar volgen in het geen hij uitlegt, maar een gezonde dosis argwaan 

is helemaal niet verkeerd.  

Er is niets mis met het stellen van vragen en het komt het karate zeker ten goede als er een gezonde 

dialoog kan ontstaan.  

Maar veelal zien we dat leerlingen maar ook leraren kritiekloos de technieken overnemen zoals deze 

hun aangeboden word. Ze imiteren het kunstje dat ze vertelt wordt, maar vergeten voor het gemak 

om vragen te stellen. 

Het gevolg hiervan is dat de oppervlakkigheid gaat toenemen en de zuiverheid van de techniek gaat 

verwateren, kwantiteit krijgt dan de overhand in plaats van kwaliteit. 

Het is dus van belang dat we gaan begrijpen waar het Wado karate eigenlijk voor staat. 

Zo moeten we moeten gaan begrijpen dat het Wado karate niet de zelfde status heeft als de 

verschillende andere karatestijlen.  

Ondanks dat er veel overeenkomsten zijn tussen de diverse karatestijlen, heeft het Wado karate een 

ander uitgangspunt dat niet berust op het Okinawa systeem, maar op de oude Japanse krijgskunsten. 

Waarbij voor het Wado karate geldt dat het zwaard hierbij een belangrijke rol speelt. 

 

Zo neemt het Jiujitsu een belangrijke plaats in binnen het Wado karate en is het Wado karate eigenlijk 

veel meer een Jiujitsu systeem dan een karate systeem.  



Maar omdat Otsuka sensei (de ontwerper van het Wado karate) de jas van het Okinawa karate 

gebruikt heeft om zijn systeem veilig te stellen (lees de historie van het Wado karate), zijn er vele 

misvattingen ontstaan die geleid hebben tot waar wij nu staan. Ook het mixen van verschillende 

karatestijlen met het Wado karate doet geen recht aan de ideeën die Otsuka sensei wilde uitdragen. 

De technieken van het Wado karate: Om wat meer begrip te hebben van het Wado karate is het zaak 

om met een andere blik naar de technieken en hun uitvoer te kijken. 

Zo zijn veel technieken binnen het Wado karate eigenlijk bedoeld als voorbereidende technieken die je 

nodig hebt om verder te kunnen groeien. 

Ook zijn er een aantal begrippen die bijzonder belangrijk zijn waarbij de volgende zeker wel vooraan 

dient te staan: “ het Wado karate kent geen verdediging maar slechts alleen de aanval, iedere 

techniek dient dus als een aanval te worden uitgevoerd ”. 

Dat technieken niet altijd zijn wat zij lijken te zijn, is niet het alleen recht van het Wado karate want 

dat soort zaken komen in alle karatestijlen voor. Voornamelijk binnen de Martial Art technieken komt 

dit veelvuldig voor.  

Het Wado karate kenmerkt zich door geen statische houding te hebben en door licht en bewegelijk te 

zijn. 

Zo kennen we de uitdrukking “ If you go – Go” wat letterlijk betekend dat als je in actie moet komen, 

je dit met de intentie van je hele lichaam moet doen. Je zou hierbij kunnen denken aan het slaan met 

een zwaard, dat doe je volledig want anders zal zo’n slag niet het gewenste resultaat hebben.  

 

Het weten wat je traint en waarom je dat op die manier moet doen: ·Zo zijn de technieken 

Tobikomizuki en Nagashizuki de vervangers voor het slaan met een zwaard. 

De No tsu komi technieken behoren tot de zogenaamde eind technieken. 

Binnen de diverse Wado kata’s komen hier en daar zogenaamde droppings technieken voor, maar ook 

op verschillende plekken vind je Kuzushi technieken die een tegenstander in onbalans brengen. 

Een techniek die voor veel onbegrip zorgt, zijn de laatste twee technieken van het kata Pinan Jodan, 

de standaard uitleg die hier gegeven wordt lijkt voldoende maar is dat niet. 

Het is een zuivere Jujitsu bevrijding techniek, waarbij je in tweede instantie allerlei andere technieken 

mee kunt toepassen. 

Het klinkt soms wat belerend en drammerig, maar voor sommige technieken geldt dat deze vanuit het 

Wado karate gezien slechts op één manier uitgevoerd dienen te worden. Soms is er geen ruimte om 

dan te zeggen “ zo kan het toch ook ”.  

Wanneer je dat laatst doet ga je eigenlijk dwars tegen de Wado (martiale art) principes in, en slechts 

het ondergaan van deze techniek en het ervaren van laten jou merken waarom dit zo is. 

Wanneer je blijft zeggen “ zo kan het toch ook ” laat je eigenlijk duidelijk merken dat je de principes 

die Otsuka sensei in zijn Wado karate heeft gestopt nog niet begrepen hebt. 

En eerlijk gezegd is dat ook niet zo eenvoudig. Je moet die ontwikkeling zien als een soort van drie 

trap raket. Deel voor deel moet je de stappen voorwaarts maken, waarbij het zeker is dat ondanks jou 

geweldige talent het onmogelijk is om een stap over te slaan. 

We hebben daar een mooie uitdrukking voor namelijk: Eén stap terug doen, geeft je de mogelijkheid 

om twee stappen voorwaarts te maken. 

 

Rob van Leeuwen 

 

 

 

 

 


