
Old school Wado karate 

Het is verbazend om te zien, dat veel (heel veel) leraren en ook jonge pas begonnen leraren, zich nog 

steeds vasthouden aan wat we noemen old school. 

Verbazend? omdat we in de afgelopen 10 jaar, zoveel over het wado karate geleerd hebben, dat het 

bijna onmogelijk is, dat men nog bezig is met de technieken die we in de zestiger jaren hebben 

geleerd. 

Zo kun je bijna overal zien dat leraren, niets anders hebben gedaan dan hun leraar kopiëren, waarbij 

fouten en onwaarheden klakkeloos over genomen werden. 

Zo blijft het mij verbazen dat de uitleg van de techniek(en) zonder kritiek overgenomen wordt als 

zijnde de waarheid en niets anders dan de waarheid. 

Ook is het buitengewoon jammer dat leerlingen zich hier niet wat kritischer opstellen, zij slikken in 

vele gevallen de uitleg van hun leraar als zoete koek.  

 

Natuurlijk moet een leerling zijn leraar volgen en eerst maar eens de door de leraar voorgedane 

technieken oefenen, maar er is niets mis mee als hij daarbij wel zijn denkhoofd blijft gebruiken. 

Juist leerlingen hebben in deze, een misschien wel heel belangrijke taak, namelijk de leraar scherp 

houden. 

Helaas zie je in de praktijk dat leerlingen dit niet doen, ze stellen te weinig vragen en durven de 

discussie met hun leraar niet aan, omdat ze het vervelend vinden als de leraar misschien wel in het 

nauw gedreven wordt, want hij zal het wel het beste weten. 

Het resultaat is dat leraren blijven hangen in hun oude gewoontes die misschien niet altijd de beste 

zijn.  

Zo kom je in de praktijk regelmatig uitleg over techniek(en) tegen die echt voor geen meter kloppen.  

Vaak is het niet echt moeilijk om dit soort zaken te tackelen, gewoon proberen en meestal ervaar je 

gelijk of het wel of niet werkt. 

Natuurlijk is het lastig om technieken tot het uiterste te testen, je kunt moeilijk iedereen zomaar om 

het even grof te zeggen platslaan en beschadigen. Maar bij veel zaken kun je het wel gemakkelijk en 

snel ervaren, werkt een techniek wel of niet. 

Voorbeeld: we kennen allemaal de volgende techniek Koto - Gaeshi (pols klem) negen van de tien 

keer mislukt deze techniek wanneer je hem met een partner oefent die wat sterker in zijn armen is 

dan jij.  Zo’n techniek is feitelijk al mislukt op het moment dat jij de tegenstander zijn pols pakt en hij 

met zijn andere hand jou toch een klap of stoot kan geven. 

Het trucje dat de leraar meestal vergeet te vertellen is dat je op het moment dat je de tegenstander 

vastpakt (of hij jou) je hem direct in een situatie moet brengen waarbij hij die eerdergenoemde klap 

of stoot niet kan uitvoeren. (We noemen dat structuur vernietiging). 

Zo zie je bij het oefenen van de verschillende kumite’s (aanvallen en verdedigingen) ook veel rare 

zaken waarbij de uitleg van de technieken veel teveel hypothetisch is. 

Partners staan vaak op een zogenaamde onmogelijke grote afstand van elkaar waarbij de verdediger 

niet of nauwelijks hoeft te reageren op de aanval, gewoon omdat de tegenstander hem toch niet kan 

raken. 

Blokkeringen worden op ongelofelijke grove manieren uitgevoerd, waarbij men het idee heeft hoe 

harder de blok hoe beter. 

Helaas is dit een van de grote misvattingen binnen het Wado karate, blokkeringen behoren bijna zacht 

en subtiel maar wel aanvallend te worden uitgevoerd, en niet grof en hoekig. 

Ook bij de uitleg van de diverse kata’s doet zich dit voor, men verzint als het ware ter plekke een 

oplossing maar stapt zonder het te weten over de ware aard van de techniek heen. 

Het is dus belangrijk om te weten waarom we kata trainen en wat de doelstellingen hiervan zijn. 

Zo werden er vroeger helemaal geen kata wedstrijden gehouden, dat fenomeen bestond helemaal 

niet!, en het gaat helemaal voorbij aan de doelstelling van het oefenen van kata. 

Het is lastig om helemaal precies aan te wijzen waar een en ander is misgegaan binnen het Wado 

karate. Maar een van de belangrijkste oorzaken is toch de beperkte kennis (die de leraren van het 



eerste uur) bezaten over het Wado karate. 

Je moet je realiseren dat niet iedere leraar rechtstreeks uit de school van Otsuka kwam, maar vaak 

eerder bij andere scholen hadden getraind en pas later in aanraking kwamen met het Wado karate 

van Otsuka. 

 

Het is dus niet vreemd dat daardoor ook de invloed van andere karate stijlen het Wado karate binnen 

geslopen zijn. Ook het feit dat de Japanse leraren die hier in Europa waren gekomen weinig of soms 

zelfs geen contact hadden met het thuisfront, heeft bijgedragen dat men zijn eigen weg (uitleg) is 

gaan zoeken. 

Een voorbeeld hiervan is dat Hironori Otsuka nooit in zijn curriculum de Sanbon kumite’s en Oyho 

kumite heeft opgenomen.  

Met de kennis van nu zien we dat veel zaken die we gewend waren om op een bepaalde manier te 

oefenen, toch echt wel anders uitgevoerd dienen te worden. 

Ook zien we dat de uitleg van veel technieken totaal verschillend zijn van de ons aangeleerde zaken. 

Het kan niet genoeg gezegd worden, maar het Wado karate is eigenlijk een Jiujitsu stijl die in een 

karate jasje gegoten is. 

Hieronder zal ik een paar voorbeelden geven wat er bedoeld wordt met de uitdrukking Old school. 

 

Binnen het Wado karate kennen we eigenlijk maar een uitdrukking die staat voor het Wado karate 

namelijk Sente wat aanvallen voordat je aangevallen wordt betekent. 

Maar wat je bijna altijd ziet is een Sen no sen uitvoering wat een totaal andere betekenis heeft, 

namelijk blokkeren en daarna pas de tegenaanval inzetten. 

note: wanneer je tegenover elkaar staat hebben beiden tegenstanders 100% kans om succes vol te 

zijn, wanneer jij nu slechts enkel en alleen een blokkering uitvoert zal de tegenstand onmiddellijk  

daarna weer de mogelijkheid hebben 100% om aan te vallen. 

Het is dus zaak om op een dusdanige wijze een blokkering uit te voeren, die het de tegenstander 

onmogelijk maakt om te kunnen reageren. 

Zo kennen we binnen het Wado karate geen dubbele bewegingen zoals b.v. Morote-uke of Jiyu-uke, 

deze namen en technieken komen uit andere karatestijlen en passen totaal niet in de gedachten van 

het Wado karate. Maar deze technieken worden wel met grote regelmaat tijdens de uitleg in 

bijvoorbeeld het kata als zodanig genoemd en uitgevoerd. 

note: zo’n morote techniek zo je eens met een partner moeten oefenen, waarbij de partner rustig 

door mag gaan met zijn aanval, door op het moment van de blokkering met zijn andere hand een klap 

of stoot te maken. 

Je zal onmiddellijk ervaren dat deze manier van blokkeren met twee armen niet het gewenste 

resultaat zal opleveren. Bijkomend gevaar is dat je hierdoor jezelf in een bijna onmogelijke positie 

hebt gebracht. 

Opnieuw met de kennis van nu, kunnen we zeggen dat die leraren van het eerste uur (diep in de 

jaren 60) nooit verteld is over zaken als: Kushushi, het droppen van het lichaam, een valse maai of 

het begrip handen duwen en voeten trekken. 

We weten dat Otsuka de kata’s aangepast heeft naar zijn eigen ideeën, maar wanneer je dan gaat 

vragen wat hij dan veranderd heeft blijft het antwoord meestal uit. 

Het is buitengewoon jammer dat er zoveel leraren zijn die blijkbaar geen behoefte hebben om wat 

dieper in het Wado karate te duiken, gewoon omdat er nog op zoveel terreinen een mooie winst te 

behalen valt. Natuurlijk valt het niet mee om als gevestigd leraar eerste even een stapje terug te 

zetten, maar ik kan je verzekeren dat het jouw Wado karate zal verrijken en dat hierdoor de vele 

onbeantwoorde vragen zeker beantwoord zullen worden. 
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