
Wat ben je eigenlijk aan het oefenen 

Het besef en het bewust zijn van wat we eigenlijk aan het oefenen zijn is niet altijd even groot bij 

iedereen. Zo zien we in de dagelijkse praktijk van het karate dat leraren bijna kritiekloos de leerstof 

van hun eigen leraren hebben overgenomen en dit dan de komende 30 40 jaar zijn blijven uitdragen.  

Het hoe, wat en waarom is geheel naar de achtergrond verdwenen.  

Dit is jammer en komt de ontwikkeling van het Wado karate zeker niet te goeden. 

Wanneer we nu eens daadwerkelijk gaan kijken naar de technieken die we binnen het Wado karate 

beoefenen zien we al snel een aantal verschillende zaken waar je best vragen bij kunt stellen. 

Zo zou een eerste vraag? kunnen zijn, wat Otsuka sensei nou werkelijk voorhad met zijn Wado karate. 

Maar ook een vraag als, wanneer er dan zoveel Jiujitsu technieken binnen het Wado karate zijn, 

waarom besteden we er hier dan niet zo veel aandacht meer aan. 

Wanneer dit soort vragen onbeantwoord blijven, leidt dit tot onzekerheid en frustratie bij leraren en 

leerlingen. Daarom is het van groot belang dat men hier wel dieper op in gaat en dat men niet 

opgescheept wordt met een nietszeggend antwoord. 

Wanneer we als eerste eens gaan kijken naar de zogenaamde Kihon technieken, dan zien we over het 

algemeen in de meeste dojo’s dat men die technieken beoefend door een klassikaal commando te 

geven en de leerling keurig op lijn heen en weer te laten lopen. 

Op zich is hier niets mis mee, mits dit gedaan wordt in samen werking met een gedegen uitleg 

waarbij de leerling de mogelijkheid geboden moet worden om zo’n techniek individueel te oefenen 

waarbij de leraar hem persoonlijk begeleid. 

Zo is het doel van de Kihon technieken (basistechnieken) om de leerling dan ook de basisbegrippen, 

concepten en principes van het Wado karate aan te leren. 

De Kihon technieken zijn er niet om jou te leren vechten, dat komt in een later stadium wel. De Kihon 

technieken zijn er om jou de basis te leren die je nodig hebt om verder te kunnen gaan. Waarbij het 

onnodig is om te zeggen dat zonder een deugdelijke basis je onmogelijk de volgende stap kunt zetten. 

Zo hebben we binnen het Wado karate een flink aantal aanval en verdedigingsvormen die we Kumite 

noemen. Ook deze technieken zijn niet ontwikkeld om jou te leren vechten maar dienen ook net als 

de hierboven genoemden Kihon technieken om de leerling de vele verschillende concepten en 

principes te leren, maar dan op een meer geavanceerde manier. 

Deze kumite vormen kunnen onderverdeeld worden in verschillende disciplines en belangrijkheid. 

Maar zonder een goed besef van de eerder genoemde concepten en principes, heeft het oefenen van 

die verschillende kumite vormen geen enkele zin.  

Gaan we verder naar de vorm die we kata noemen dan zien we hier een vreemd fenomeen, namelijk 

dat die kata’s gebruikt zijn gaan worden om er wedstrijden mee uit te voeren. 

Vanuit de gedachten van de Martiale art is dat volstrekt ondenkbaar, en zou dan ook nooit plaats 

hebben vonden. 

 

Note: Het houden van kata wedstrijden is helemaal niet verkeerd, maar koppel het dan wel los van 

het echte karate gebeuren. 

Het oefenen van Kata is in feite niets anders dan het oefenen van de concepten en principes die je in 

een eerdere fase hebt aangeleerd, maar dan opnieuw weer een stapje verder. 

Komen we bij het zogenaamde sparren aan, ook hier geldt hetzelfde als bij de kata’s, ook dit 

onderdeel van het karate los moet worden gezien van het echte karate werk voor wat de wedstrijden 

betreft. 

 

Mede door Otsuka sensei is het zogenaamde sparren ontstaan, hij vond dat wanneer je slechts en 



alleen de bovenstaande technieken droog zou oefenen, dit niet goed genoeg zou zijn voor de 

ontwikkeling van iemands karate. 

Buiten de standaard kumite vormen kennen we nog een vorm die we Henka noemen. Deze (vrije) 

vorm is de manier om de geleerde technieken te oefenen vanuit andere posities dan zoals je dit 

standaard doet. 

Deze manier van oefenen zorgt ervoor dat je allerlei zaken zoals snelheid, timing, scherpte en 

natuurlijk de concepten en principes van het Wado karate uit iedere denkbare hoek leert te 

beheersen. 

En dat is wat Otsuka sensei voor ogen had en waar vanuit het huidige sparren ooit is ontstaan. 

Mensen hebben nou eenmaal behoefte om zich met elkaar te meten. 

Note: Ook hier kun je zeggen dat er niets mis mee is om wedstrijden te houden, maar ook dit 

onderdeel moet je dus loskoppelen van het ware karate. 

Wanneer we terug kijken naar de vele vechtkunsten (Martiale arts) uit het verleden dan komen we 

nergens zoiets als het sparren tegen. 

Wel komen we het volgende tegen, namelijk het oefenen van de technieken met een partner, waarbij 

dit soms zover ging dat de dood hierop volgde. 

In dat kader gezien was het ook ondenkbaar dat een gevecht zo’n 5 a 10 minuten zou duren, zo’n 

gevecht was kort en scherp waarbij je eerder moet denken aan seconden dan aan minuten. 

Kom ik in dit betoog aan nog een belangrijk onderdeel van het Wado karate, namelijk het volgende. 

Het Jiujitsu binnen het Wado karate, en al snel valt het dan stil bij de meeste karateka’s. 

Wat we zien is een klemmetje hier en een trucje daar en dat noemen we dan het Jiujitsu van het 

Wado karate, en juist hier zit het grote onbegrip!! 

Het Wado karate is Jiujitsu en een buitengewoon groot onderdeel hiervan zijn de in dit document 

genoemde concepten en principes die we dienen te leren. Zo zijn de begrippen Taisabaki en Nagashi, 

Noru, Harai en Irimi enz. allemaal Jiujitsu onderdelen die we zonder dat we het ons bewust zijn 

oefenen tijdens onze karate training. 
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