
Wado karate en de relatie tot het zwaard 

Veel is er niet geschreven over het bovenstaande onderwerp, toch is het buitengewoon belangrijk dat 

we gaan beseffen dat deze relatie er wel degelijk is. 

Hoe het dan ook mogelijk is dat we binnen het Wado karate hier zo weinig van af weten zal ik hier 

proberen te verduidelijken. 

 

Het karate do in al zijn vormen zijn allemaal directe of indirecte afleidingen van wat wij onder Martial 

arts kunsten verstaan.  

Zo rond de 18e eeuw werd er in Japan praktisch niet meer gevochten op de oude manier zoals wij die 

kennen binnen de Martial arts. 

Zonder langdurig uit te weiden over allerlei oorzaken waarom men kwam tot het vormen en het 

ontwikkelen van de zogenaamde Do kunsten zoals Karate do, Aikido, Judo, Kendo enz. kunnen we 

stellen dat in alle kunsten waar Do in voorkomt de meeste en vooral gevaarlijke technieken weg 

gelaten zijn, en men begon deze vormen als een sport te propaganderen. 

Het resultaat hiervan is dat we binnen deze Do kunsten eigenlijk niet het complete plaatje beoefenen, 

en daardoor een flink aantal zaken missen die we eigenlijk wel nodig hebben om deze kunsten te 

begrijpen en te vervolmaken. 

 

Zo moet je begrijpen dat het karate wat “ lege of Chinese hand “ betekend slechts zo genoemd werd 

om de eerder genoemde propaganda te ondersteunen. 

Je kunt moeilijk je sport uitdragen door aan iedereen te vertellen dat wanneer je aangevallen wordt, 

jij je tegenstander wel even zijn armen breekt of hem zijn nek omdraait en in het uiterste geval hem 

dan maar dood maakt. 

Iedereen zal begrijpen dat dit niet de beste methode is om de sporten in de publiciteit te brengen. 

De oorspronkelijke vechtkunsten waren allemaal gebaseerd op complete vecht systemen die zowel 

met als zonder wapens beoefend werden. Wel was het zo dat verschillende groepen ook verschillende 

inzichten hadden in hetgeen ze belangrijk vonden om te oefenen. Technieken werden binnen de 

groep gehouden en men zorgde er ook angstvallig voor dat dit niet naar buiten getoond werd aan de 

vijand. 

Kijken we nu naar het Wado karate dan zien we dat Hironori Otsuka zijn kennis van de Martial arts 

ook niet zomaar naar buiten heeft gebracht. Ook hij was gebonden aan geheimhouding die bij zijn 

opleiding behoorde. 

Note: tot op heden bestaat deze geheimhouding nog steeds binnen het Shindo Yoshin de koryu 

waarin hij een meester was. 

Zo demonstreerde Otsuka sensei menig maal hoe hij zich kon verdedigen tegen het zwaard of tegen 

een mes aanval. Maar deze verdedigingen zijn, wanneer we ze goed bekijken slechts sen no sen 

technieken en deze zijn zeker niet representatief voor de echte zwaard en mes technieken. 

Maar dit even ter zijde. 

Komen we nu bij het zwaard dat het onderwerp van dit document is, dan weten we met de kennis 

van nu dat Otsuka veel meer belang hechte aan het bewegen met het zwaard dat aan het verdedigen 

tegen het zwaard, deze liet hij slechts als voorbeeld zien ( het oog wil ook wat, zeggen we dan ). 

Zo weten we ook dat Otsuka sensei die niet de ontwerper was van onze huidige kata’s maar dat hij 

deze wel hier en daar aangepaste naar zijn ideeën, ideeën die onder andere gebaseerd waren op dat 

eerder genoemde zwaard. 

Zo zal je al redelijk snel, wanneer je wat ervaring begint te krijgen met het zwaard, een aantal linken 

gaan zien tussen de ogenschijnlijk verschillende technieken maar die toch verband met elkaar hebben. 

Ook zal het jou duidelijk worden waarom Otsuka sensei nooit zo laag in zijn standen stond.  

Langzaam maar zeker zullen een aantal begrippen zoals het droppen, het trekken met de voeten, het 

belang van het Jigu point en de Seichusen jou echt wel duidelijk worden. 



Maar verwacht niet dat je een beter karateka zult worden als je met het zwaard gaat oefenen, maar je 

zal zeker gaan ervaren dat jouw karate zal veranderen doordat je hier een andere kijk op zult gaan 

krijgen. 

Je zult zeker in het begin verbaast zijn dat sommige technieken totaal anders uitgevoerd dienen te 

worden dan dat jij ooit gedacht zou hebben. 

Met name in het begin zal je van de ene verbazing in de andere vallen en regelmatig denken, had ik 

dat zelf nou niet kunnen ontdekken. 

Helaas is dat niet zo, wanneer we in de lectuur of naar videofilms kijken zie je wel de techniek maar 

niet wat er precies gebeurd. Dit soort zaken zijn ook praktisch niet op papier te zetten en zelfs het op 

film of video zetten is dat niet zomaar te doen. 

Om een voorbeeld te noemen Otsuka sensei ontwijkt een rechte slag van boven met het zwaard, 

maar geloof mij dit gaat jou en ook hem niet lukken wanneer je niet vanuit een bepaalde houding en 

met een lichte handbeweging zelf invloed uitoefent op zo’n aanval. 

Dit soort zaken kunnen echt niet zomaar even op papier gezet of gefilmd worden. Zo zie je vaak dat 

karateka’s naar de Tachi-dori filmpjes van Otsuka sensei gekeken hebben en dit dan zelf ook gaan 

demonstreren. Helaas zien we dan dat zij de kleine fouten die hij maakte (hij was ook maar een 

mens) klakkeloos overgenomen hebben omdat ze niet wisten wat nou de goede technieken behoren 

te zijn.  

Note: wanneer we kijken naar de zwaard technieken die door Otsuka sensei gedemonstreerd worden 

moeten we ons realiseren dat deze technieken in het geheel niet af zijn. Met andere woorden we 

missen nog een belangrijk deel. Namelijk als je zo dichtbij je tegenstander kunt komen terwijl hij een 

zwaard in zijn handen heeft, denk je dan niet dat het slimmer is om te proberen om dat zwaard uit 

zijn handen te krijgen. Wanneer je weg stapt zoals Otsuka sensei dat laat zien denk jij dan niet nou 

dat is voor de persoon met het zwaard in zijn handen wel een makkie, hij volgt gelijk weer met een 

nieuwe aanval. 
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