
Wel of niet zelf technische aanpassingen doen binnen het Wado 

karate system. 

Een lange titel voor een document waarbij je eigenlijk en direct nee!! kunt zeggen. 

Dit klinkt wel erg drastisch, maar ik zal proberen, om dat hier zo duidelijk mogelijk uit te leggen. 

Otsuka sensei creëerden zijn Wado karate vanuit een bepaalde visie, met een groot aantal verborgen 

concepten en verschillende principes daarin verborgen. 

Ik spreek hier bewust van verborgen, omdat veel van deze technieken, uit de oude vechtsystemen 

komen die Japan rijk is. Het verborgene zit hem er niet altijd in dat het echt letterlijk verstopt zit, 

maar veel meer in het begrijpen, van de reeds eerdergenoemde concepten en principes. Waarbij 

zeker is dat, wanneer bepaalde zaken jou niet uitgelegd worden je ze ook niet als zodanig zult 

herkennen. 

En dat is nou net een van die concepten die het Wado karate zo waarde vol maakt. 

Helaas zijn door invloeden van buitenaf veel zaken in onduidelijkheid gebleven. Zaken (lees hier 

technieken) die het Wado karate uniek maakt ten opzichte van de andere karatestijlen. 

Ook Otsuka sensei heeft hier schuld aan, hij stuurden veel leraren naar verschillende landen om het 

Wado karate uit te dragen. En deze leraren moesten direct al concurreren met de reeds gevestigde 

karatestijlen. Het resultaat hiervan was dat men zich ging aanpassen aan de heersende technieken 

van die tijd, met alle gevolgen van dien. 

Zo spreekt men altijd over het Wado karate als een zachte of softe karatestijl, maar in de praktijk van 

de dagelijkse training zien we daar weinig van terug. Zo worden technieken hard, en daardoor 

onzorgvuldig uitgevoerd en van de subtiliteit van het Wado karate zien we weinig terug. 

Wat je wel vaak ziet is, dat een leraar een techniek voordoet en dat er altijd wel leerlingen zijn die 

dan zeggen, ja maar het kan toch ook zo!!. 

Ja natuurlijk kunnen technieken op verschillende manieren worden uitgevoerd maar 1 plus 1 is niet 

altijd 2. 

Zo kennen we de techniek Kote-gaeshi de werptechniek die we uitvoeren bij de Kihon kumite nr. 5. 

Deze techniek kent verschillende variaties, die mits goed uitgevoerd ook allemaal efficiënt genoeg zijn. 

Maar wanneer we nu aan het concept van het Wado gaan tornen door te zeggen zo kan het ook en 

dat dan ook doen door onze eigen variaties te gebruiken, ondermijn je diezelfde concepten en 

principes van het Wado karate. 

Wat we vooral zien bij die Kote-gaeshi techniek is een soort van grof geweld, men draait de arm van 

de tegenstander net zolang rondt dat hij wel moet reageren door bv. te vallen. Maar van de subtiliteit 

die het Wado karate voor ogen staat zien we helaas niets terug. 

Die subtiliteit bestaat namelijk wel uit een zachte aanpak waarbij je door gebruik te maken van de 

zogenaamde eigen seichusen en de pink van de tegenstander exact kan bepalen waar en hoe de 

tegenstander naar de grond gewerkt wordt. 

 

Zo zien we ook bij de Shuto-uke techniek verschillende variaties voorbijkomen, waarvan de meeste 

hun doel voorbij schieten. Het resultaat is dan ook meestal dat je daardoor jezelf in gevaar brengt en 

het voor de tegenstander eenvoudiger maakt om jou te treffen. 

Er zijn wel enkele variaties op deze techniek mogelijk binnen het Wado systeem, maar dat heeft meer 

te maken met de ontwikkeling van het persoonlijke individu en de hoogte van de Dan graad. 

Denk hierbij aan het staan in Hanmi-dachi of Mahanmi-dachi. 

 

Natuurlijk ben je vrij om allerlei variaties van de verschillende technieken te oefenen, maar hou dit 

dan wel gescheiden van de Wado technieken zoals je deze geleerd zou moeten hebben. 

Natuurlijk hebben andere karatestijlen ook hun eigen versie van bepaalde technieken en deze zijn niet 

beter of slechter dan wat wij in het Wado karate doen. 

Maar het zijn geen Wado technieken, dus noem ze dan ook geen Wado technieken!! 



Zo zijn de Ohyo kumite’s van Suzuki sensei een goed voorbeeld. 

Deze zijn door Suzuki sensei ooit ingevoerd en zijn zeker niet slecht of verkeerd, maar wanneer we ze 

daadwerkelijk gaan bekijken en toetsen aan de Wado concepten en principes zien we daarin weinig 

van deze zaken terug. 

Nogmaals deze Ohyo kumite’s zijn zeker niet slecht, maar ze verloochenen het ware Wado karate. 

 

Note: bekijk deze kumite’s maar eens en vraag dan eens aan je zelf wat deze vorm van kumite jou 

gebracht heeft, hebben ze jou daadwerkelijk vooruitgeholpen. 

Het aanpassen van de techniek moet zeer zorgvuldig worden gedaan. Een voorbeeld hiervan is het 

JKF-Wado in Japan. Er is in de afgelopen jaren de uitvoer van slechts één techniek aangepast uit 

praktische overweging. 

Dit betrof namelijk de Kihon kumite nr. 5 waarbij het vastpakken van de arm van de tegenstander na 

de Otoshi-uke effectiever werd. (In de ons aangeleerde versie pak je de arm eigenlijk onhandig beet 

doordat je pols gedraaid is) In de aangepast versie pakje de arm gewoon vast in het verlengde van je 

eigen arm en gebruik je pink en duim om de arm onder controle te houden. 

De conclusie van dit verhaal is dat het zeker niet verkeerd is om zelf te experimenteren met 

verschillende variaties en technische uitvoer daarvan, maar probeer het Wado karate toch zo zuiver 

mogelijk te houden door telkens weer terug te keren naar de basis die Otsuka sensei voor ogen had.  
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