
Wado karate ontleden 

Natuurlijk is de titel van dit document gemakkelijk neergeschreven, maar het daadwerkelijk 

opschrijven hiervan valt niet mee.  

De reden waarom het zo lastig is, dat wanneer je iets gaat uitleggen je bijna als vanzelf ook de 

zijdelinkse raakpunten moet meenemen. Het gevolg hiervan is dat het praktisch onmogelijk is om hier 

in enkele zinnen uit te leggen wat er bedoeld wordt. 

Allereerst is het van belang dat je gaat begrijpen wat Otsuka sensei (de ontwerper van het Wado 

karate) eigenlijk wilde bereiken met zijn Wado karatestijl. 

Simpel gezegd komt het er op neer dat hij zijn erfgoed wilde vastleggen voor de toekomst. 

De manier waarop hij dit gedaan heeft, door een eigen Karatestijl te ontwikkelen, was natuurlijk best 

wel slim. Het karate was een opkomende gebeurtenis waar hij goed in mee is gegaan. 

Helaas is het wel zo dat m.n. door de grote cultuur verschillen tussen Japan en het Westen de meest 

belangrijke facetten van de stijl niet helemaal tot zijn recht zijn gekomen in dat zelfde westen. 

Veel belangrijke zaken zijn ons niet of nauwelijks onderwezen met als gevolg dat er decennia lang 

weinig of geen progressie is geweest binnen het Wado karate. 

Technieken werden onderwezen zonder diepgang, niet omdat de kennis ontbrak maar gewoon omdat 

de taal barrière van de Japanse leraren hier een grote rol in heeft gespeeld. 

Natuurlijk is dit ook wel te begrijpen, in die vroege periode heeft Otsuka sensei een aantal leraren de 

wijde wereld ingestuurd die wel de oefenstof beheerste, maar voor de rest toch wel wereld vreemd 

waren. 

Niet gewend aan de westerse cultuur begonnen zij les te geven op de Japanse manier, waarbij het 

doen belangrijker is dan de directe uitleg. 

Het gevolg hiervan was en eigenlijk is dit nog steeds zo, dat er in vele karatescholen zonder dat dit 

eigenlijk beseft wordt, les gegeven wordt op beginners niveau. 

Een sprekend voorbeeld hiervan is het draaien met een blokkering tijdens het lopen van de Kihon 

technieken. ( Mawatte Jodan-uke ). 

Dit gebeurd in de meeste gevallen nog altijd op de volgende manier: we staan in stand Junzuki-dachi 

en plaatsen het achterste been zijwaarts en daarna wordt de draai ingezet. 

Op zich is hier niets mis mee, maar dit doen we vooral en speciaal bij de lage banden. Wanneer je wat 

gevorderd bent, dan gaat deze draai een tikje anders, we draaien dan doormiddel van het voorste 

been. Het resultaat hiervan is, dat zo’n draai beduidend sneller kan worden uitgevoerd, en bedenk 

hierbij dat je een draai maakt met een blokkering omdat je aangevallen wordt, en niet slechts omdat 

je maar moet draaien. 

Dit en vele andere zaken zijn slechts een voorbeelden van de stap op de ladder die we niet gemaakt 

hebben. 

Wanneer je serieus het karate beoefend zal je toch ook progressie moeten maken in de door jouw 

uitgevoerde technieken, dat doe je toch ook als je gewoon op school zit, het moet toch ergens toe 

lijden. 

Het lijkt mij stug dat jij je nog nooit hebt afgevraagd waarom je nu na vele keren dat kata gelopen te 

hebben het niet beter en efficiënter doet dan toen? 

Het weten waarom we juist die technieken trainen.  

Otsuka sensei heeft ooit verschillende aanpassingen gedaan aan de reeds bestaande kata’s, heb jij je 

nooit afgevraagd wat dan die aanpassingen waren. 

Otsuka sensei ontwikkelde 10 Kihon kumite’s vanuit een andere discipline namelijk het Shindo Yoshin 

Ryu Jujitsu. Het verhaal zegt dat hij deze Kihon kumite’s ontwikkelde vanuit de reeds bestaande 

vormen namelijk de Kumite Gata’s, maar waarom heeft hij dan deze vormen niet in zijn systeem 

opgenomen. 



 

En zo kunnen we nog veel meer onbeantwoorde vragen blijven stellen. 

Maar gelukkig zijn er zo’n kleine 10 jaar geleden een aantal deuren op een kier open gegaan, 

waardoor er veel meer duidelijkheid is ontstaan in het Wado karate. 

Vragen zoals waarom moeten we die kihon technieken maar steeds herhalen en wat is dan de 

bedoeling, wanneer doen we het dan wel goed. 

Vragen zoals waarom trainen we eigenlijk die kata’s, waar gaat dat dan naartoe. 

Maar ook het inzicht tussen het Shindo Yoshin Ryu en het Wado karate is een stuk duidelijker 

geworden hierdoor. 

In de afgelopen jaren hebben we hier wel duidelijke antwoorden op gekregen, antwoorden die wel de 

lading dekken en waar je soms geen speld tussen kunt krijgen. 

Ook hebben we door deze nieuw openheid veel nieuwe zaken geleerd, en vooral een nieuwe frisse 

kijk gekregen op het Wado karate. 

Zo hebben we begrippen geleerd als “ schietende knie - If you go – go “ maar ook een beter begrip 

van zaken als Kuzushi en het in onbalans brengen van je tegenstander. 

Ook begrijpen we steeds meer van de link tussen het Wado karate en het zwaard, maar ook van de 

linken tussen de onderlinge " gewone “ technieken. 

Zo is er altijd wel een soort van discussie geweest over de No tsu komi technieken, moeten we deze 

nou wel of niet oefenen. 

Het daadwerkelijk weten waarom deze technieken er zijn en wat je dan eigenlijk oefent geeft je veel 

stof tot nadenken en opent een nieuwe wereld voor jou. 

Zo is een techniek als Junzuki no tsu komi een echte eind techniek, maar ook het equivalent van het 

slaan met het zwaard. 

Maar het oefenen van deze techniek houdt nog veel meer in zo leren we eigenlijk traploos om goed 

gebruik te maken van het lichaam waarbij de lichaamshouding “Mami en Hanmi en Mahanmi “een 

grote rol spelen. 

Om deze en andere technieken op de juiste wijze te oefenen is het belangrijk om te beseffen dat je 

armen en benen extensies zijn van je lichaam. Waarbij het van belang is dat je leert om die armen en 

benen onafhankelijk van elkaar te kunnen laten werken. 

Simpele lichaams-mechanica leert ons dat bv. het terug trekken van de vuist (Hikite) met teveel 

kracht invloed heeft op de stoot die je maakt. 

Met andere woorden wanneer je heel veel power gebruikt om die vuist terug te trekken is het 

onmogelijk om ook de volle 100 % kracht in de vooruitgaande vuist te leggen. 

Zo leert ons ook die zelfde mechanica, dat het van groot belang is dat je te allen tijde er voor zorgt 

dat je lichaamsstructuur behouden blijft. Hier maken we gebruik van een simpele oefening die we 

pushen noemen, we staan tegenover elkaar met de handen plat tegen elkaar. Het is nu zaak om 

stevig op de plaats te blijven staan en de ander uit balans te brengen. 

Wanneer je je deze techniek eigen gaat maken zal je bijna als vanzelf en zonder dat je je er bewust 

van bent dit tijdens alle technieken kunnen uitvoeren. 

Je zal dan merken dat men jou niet meer van je plaats kan krijgen door even te duwen. 

Ook het kijken en oefenen van de kata’s zal door deze nieuw verworven kennis duidelijk veranderen, 

zo zal je ervaren dat verklaringen en uitleg van de kata’s aanmerkelijk verschillen met wat je 

standaard geleerd hebt. 

Zo is de meeste uitleg van kata voor het grootste deel gebaseerd op het volgende: als ik zo 

aangevallen wordt, dan is mijn reactie dat. Dit wordt Bunkai genoemd, maar binnen het Wado karate 

kennen we deze uitdrukking niet, we gebruiken de uitdrukking Kaisatsu. 

Het verschil is dat Bunkai staat voor een vaste uitleg, en Kaisatsu staat voor uitleg van het moment, 

waarbij we er van uitgaan dat iedere aanval uniek is en dus een unieke oplossing verdient.  



 

 

 

Zoals ik in het begin van dit document reeds schreef is het praktisch niet mogelijk om de vele 

technische zaken op papier te zetten zonder ook de zijtakken mee te nemen.  

Zonder het begrip van een eerste aantal zaken is het onmogelijk om verdere stappen te zetten. 

Alleen het zelf ondergaan en uitvoeren van de technieken kan je het ware begrip van Wado Karate 

laten voelen. 

Het lastige hierbij is dat wanneer je reeds jaren ervaring hebt met het Wado karate, je op een andere 

manier zult moeten gaan denken. Je zult steeds neiging hebben om terug te kijken naar wat je al die 

jaren hebt geoefend. Zo zal je zeker het gevoel ervaren dat je terug geworpen wordt naar toen je 

begon met het Wado karate. 

Maar zoals ik reeds in een eerder document schreef. “ Wanneer je één stap terug doet, zal je bijna 

onmiddellijk twee stappen voorwaarts kunnen maken ”. 

Rob van Leeuwen 

 

 

 


