
 

Wado karate is controle 

Deze uitdrukking staat als een paal boven water binnen het Wado karate, net als de volgende uitdrukking dat het 

Wado karate sente is. En sente betekend aanvallen. 

Toch zijn niet veel Wado ka’s vertrouwd met deze beide uitdrukkingen, maar wel met het gezegde dat het Wado 

karate een zachte karate stijl is. 

De insiders binnen het Wado karate weten wel beter en spreken over het Wado karate als een schorpioen die in 

een hele mooie verpakking zit.  

Het Wado karate van Otsuka sensei is voor een groot gedeelte gecreëerd vanuit de manier waarop de oude 

samoerais omgingen met het zwaard. Het zwaard was het middelpunt, het zwaard bepaalde. 

Belangrijk hierbij was dat men controle had, controle over zichzelf en directe controle creëerde over de 

tegenstander. 

Het bezitten van de controle over de tegenstander zorgt ervoor dat het overwinnen gemakkelijker wordt. 

Kijk hierbij maar eens naar het hedendaagse sparren, bijna gelijk als het gevecht begint probeert een van de 

twee de leiding (controle) te nemen. 

Het Wado karate doet dit op veel verschillende manieren waarbij geen enkele truc om de tegenstander te 

manipuleren ongebruikt blijft. 

Zo wordt er druk op de tegenstander uitgeoefend, er wordt gedaan of men uitbalans staat, de tegenstander 

wordt ontweken tijdens zijn aanval, en kracht wordt er praktisch niet gebruikt. 

Dit soort facetten maakt het Wado karate uniek in zijn soort.  

Wanneer we nu gaan kijken naar de technieken van het Wado karate moeten we als eerste gaan begrijpen wat 

het betekend dat wanneer er gezegd wordt dat het Wado karate geen blokkeringen kent, maar alleen aanvallen. 

Met andere woorden elke techniek behoord als een aanval te worden uitgevoerd = sente. 

Wanneer je dit gaat begrijpen zal je langzaam maar zeker gaan aanvoelen dat je zonder kracht te gebruiken toch 

heel krachtig kunt zijn. 

Een goed voorbeeld van het hier bovenstaande zijn de Kihon kumite die Otsuka sensei voor zijn systeem 

gecreëerd heeft. 

Hier komen op verschillende momenten zaken voor als non power, macht’s vertoon en het manipuleren van de 

tegenstander (hem laten doen wat jij wil dat hij doet) = controle. 

 

Voorbeeld: 

Een paar zaken die spelen bij die Kihon kumite zal ik hier trachten te verduidelijken waarbij ik echt wel de diepte 

in moet gaan om hierin duidelijk te zijn. 

Allereerst Kihon kumite is een spel om de macht en wat bedoel ik hiermee. 

Wanneer we tegenover elkaar staan en gegroet hebben voor elkaar stappen we beiden uit in de zogenaamde 

gevechtstand, en hier begint het macht spel reeds. 

De aanvaller stapt voorwaarts zonder voorwaarts te stappen, en de verdediger stapt achterwaarts zonder 

achterwaarts te stappen. 

note: doe maar eens het volgende laat je partner voorwaarts uitstappen, en blijf zelf maar een gewoon rechtop 

op je plaats staan. Je zult onmiddellijk merken dat jou partner zich niet gemakkelijk hierbij voelt en hij zal dan 

ook gelijk proberen om die te dichtbije afstand te corrigeren. 

En dat is nou net de bedoeling van die Kihon kumite,s binnen enkele seconden heb je reeds de tegenstander op 

het verkeerde been gezet. 

Wanneer je nu beide uitgestapt ben en tegenover elkaar staat, zal de aanvaller proberen zijn positie zo te 

verkrijgen dat hij ook daadwerkelijk een echte aanval kan maken, hij kruipt als het ware voorwaarts. 

De verdediger doet het zelfde hij kruipt ook voorwaarts waarbij hij doordat hij voorwaarts gaat de aanvaller als 

het ware onderdruk zet, hij dwingt hem feitelijk om aan te vallen. 

note: kijk maar eens hoe Otsuka sensei dit doet, hij staat niet stil om zijn tegenstander op te wachten. 

 

 

 



Hierbij wordt er nog een klein trucje gebruikt namelijk het volgende: wanneer je beiden tegenover elkaar gaat 

staan in gevechtstand en je heb beide de vuisten voor je op de zelfde hoogte, dan zal en eventuele tegenstander 

niet snel overwegen om aan te vallen. 

Dus wat doet de verdediger hij laat zijn vuisten een klein beetje zakken, zodat het er op lijkt dat hij minder alert 

is en daardoor gemakkelijker te raken, ook hier dwingt hij hem feitelijk om aan te vallen. 

note: deze techniek is overgenomen uit het zwaardvechten waarbij de verdediger dit ook doet, hij creëert 

bewust een soort gat door zijn zwaard naar beneden te richten waardoor de tegenstander denkt meer kans van 

slagen te hebben. 

Verder gaande met die genoemde Kihon kumite gaan we even naar de 1e kumite toe, en dan naar het tweede 

deel waarbij de tegenstander de Gyakuzuki stoot uitvoert. 

De zogenaamde blokkering is niet een Othoshi-uke op de arm van de aanvaller, maar het laten vallen van de 

rechterarm waarbij er een trekkende en begeleidende beweging wordt gemaakt. 

Wanneer deze techniek goed wordt uitgevoerd zal je bemerken dat die aanvaller geneigd is om iets wat met zijn 

lichaam naar voren te komen, hij is uit balans gebracht. 

note: voor de volledigheid, eigenlijk is deze Kihon kumite nr1 nog niet geheel af, er komt namelijk nog een stukje 

techniek achteraan. Maar omdat dat een Shindo techniek is wordt deze niet uitgevoerd. 

Eerder heb ik het over het gebruik van trucjes gehad, binnen het Wado karate zijn dat geen loze praatjes maar 

word er hier buitengewoon veel gebruik van gemaakt. 

In het kader van controle moet je maar eens het volgende doen. Ga met een partner tegenover elkaar staan en 

laat jouw partner dan je armen vlak boven de polsen beetpakken. Hij mag zo stevig vastpakken als hij kan. 

Op dat moment is hij de baas en heeft de controle over jou, door nu de polsen iets naar boven te buigen en je 

armen iets omhoog te brengen richting de schouders van jou partner, zal hij onmiddellijk merken dat hij 

helemaal de controle niet meer heeft, jij hebt deze in enkele secondes van hem overgenomen. 

Een vuistregel is dat kracht altijd met kracht beantwoord zal worden, maar zachtheid daar valt moeilijk mee om 

te gaan. Ga maar eens naast iemand staan en pak zijn pols dan stevig beet, je zal bemerken dat die persoon 

onmiddellijk een reactie met zijn lichaam geeft. 

Doe nu het zelfde en pak die pols zo ontspannen mogelijk beet, zeer waarschijnlijk zal die persoon weinig of 

geheel niet reageren, gewoon omdat hij niet weet wat er gaat gebeuren. Je kunt je nu afvragen wie er in control 

is, hij of jij. 
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