
Begrip en onbegrip over het Wado karate 

Binnen het Wado karate zijn er best veel zaken die tamelijk onduidelijk zijn, en het is lastig en soms 

frustrerend dat vragen en opmerkingen niet of nauwelijks naar tevredenheid beantwoord worden. 

Het gevolg hiervan is dat mensen afhaken en andere keuzes gaan maken. 

Het is lastig en vrij complex, om hier precies uit te leggen hoe een en ander is ontstaan.  

Maar wat we wel kunnen zeggen is dat met name de eerste leraren die naar Europa kwamen dit 

eigenlijk te vroeg hebben gedaan. Zij hadden nog niet het niveau dat Otsuka sensei voor ogen had, 

maar omdat hij het Wado karate wereldwijd wilde verspreiden moest dat toch maar gebeuren. 

Helaas is dat wel ten koste gegaan van de zuiverheid van de technieken die Otsuka sensei voor ogen 

had, kwantiteit ging noodgedwongen voor kwaliteit. 

Die eerste leraren moesten concurreren met de reeds bestaande karatestijlen, zo was hun kennis van 

vreemde talen minimaal en hun manier van kennis overdragen totaal anders dan dat zij gewent 

waren. Waarbij je kunt stellen dat zij voor een (te) grote uitdaging stonden. 

 

Het is werkelijk jammer dat dit ooit op deze manier zo is gegaan, maar we mogen onze ogen hier niet 

voor sluiten en wegkijken waarbij we doen alsof alles in orde is. 

Het Wado karate heeft behoorlijke steken laten vallen, zo was Otsuka sensei een geweldig goede 

martiale artiest die hoog aangeschreven stond.  

Maar hij had ook een aantal zwakke punten, zo kon hij niet echt geweldig lesgeven en was zijn manier 

van uitleggen van de techniek ook niet om naar huis te schrijven. Ook blijkt dat zijn organisatorisch 

talent niet echt groot was waardoor hij diverse zaken niet meer in de hand had. 

Er ontstonden ruzies en die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat er verschillende stromingen 

ontstonden met ieder zijn eigen leider die de dienst uitmaakte. Ook de opvolging van Otsuka sensei 

na zijn dood is niet zonder slag of stoot verlopen. En nu na de dood van zijn zoon Jiro Otsuka is dit 

spel opnieuw begonnen over zijn klein zoon Katzutaka Otsuka. Waarvan men vindt dat hij absoluut 

niet het niveau van zijn vader of grootvader bezit.   

Dat de eerste Otsuka sensei niet altijd even duidelijk was blijkt wel uit het onderstaande. 

Iedereen kent wel zijn boek over het Wado karate  “ Wadoryu karate “ . Maar veel minder bekend is 

dat hij ooit bezig was met een tweede boek waarbij hij het script aan zijn hoogste leerlingen liet lezen 

die er niets van begrepen.  

Hij was hierdoor zo teleurgesteld dat hij spontaan met dat schrijven van dat tweede boek is gestopt. 

Dat is bijzonder jammer geweest want zo’n boek had waarschijnlijk een duidelijker beeld gegeven van 

zijn ideeën en opvattingen van zijn Wado karate. 

Een deel van Otsuka’s Wado karate is gestoeld op het omgaan met het zwaard en de daarmee 

gepaard gaande oude kunsten van de martiale art. 

Maar veel Wado karate ka’s hebben een vertekend beeld van hun karatestijl die zij vergelijken met de 

verschillende andere karatestijlen. 

Zo worden verschillende uitspraken op een verkeerde manier geïnterpreteerd en uitgelegd. 

Bijvoorbeeld de uitspraak “ Karate ni sentenashi “ welke meestal vertaald wordt als “ we vallen niet als 

eerste aan “ of  “ we zullen niet aanvallen voordat we aangevallen worden ”. 

Maar niets is minder waar en deze uitspraak strookt helemaal niet met de geest van het Wado karate. 

Bovenstaande uitspraken kun je rustig afdoen als commercieel geleuter, slechts bedoeld om het 

karate bij een brede groep mensen bekend te maken en om hun gerust te stellen dat het karate een 

vreedzame sport zou zijn. Uit commercieel oogpunt natuurlijk helemaal niet verkeerd maar helaas 

vanuit de visie van het Wado karate slaat het de plank volkomen mis. 

Natuurlijk is het hedendaagse Wado karate wel een vreedzame sport met diverse regels en 

protocollen waarin de uitspraak karate ni sentenashi voor de niet al te ambitieuze sporter prima is. 

 



Maar wanneer de niet zo ambitieuze karate ka toch besluit om wat dieper in zijn sport te duiken loopt 

hij al snel tegen verschillende muren aan. Muren waarbij leraren blijkbaar niet instaat zijn om de 

goede antwoorden te geven en al snel overgaan naar hun eigen oplossingen van het probleem. 

Zo is een van de vele vragen die regelmatig gesteld worden als volgt; waar zitten dan die jiujitsu 

technieken in het Wado karate.  

Het antwoord hierop is eigenlijk erg eenvoudig maar wel moeilijk te begrijpen, namelijk overal!  

Praktisch iedere techniek is op de een of andere manier gerelateerd aan een of meerdere jiujitsu 

technieken, maar wanneer je onbekend bent met de diverse concepten en principes van het Wado 

karate blijft het een lastige zaak om dat te herkennen. 

Het is fout om het hedendaagse Jiujitsu te vergelijken met het Jiujitsu uit de oude tijd dat echt een 

totaal ander uitgangspunt heeft. 

Het Wado karate is “ Sente “ wat zoveel betekend als “ aanvallen voordat je tegenstander aanvalt “. 

Maar dat betekend niet dat je zomaar iemand moet gaan aanvallen, maar veel meer dat je alert moet 

zijn en in noodgevallen waarbij je aangevallen zou kunnen worden er voor zorgt dat je sneller bent 

dan die persoon. 

Dit maakt het Wado karate anders dan dat je waarschijnlijk geleerd hebt.  

Zo worden de technieken feitelijk zacht en subtiel uitgevoerd, waarbij dan plotseling blijkt dat deze 

technieken toch bikkelhard te zijn en de tegenstander ervaart hierdoor dat hij praktisch kansloos is.  

Veel op bovenstaande manier uitgevoerde technieken bezorgen een tegenstander een geweldig 

schok. Zo ervaren ze dat waar zij in eerste instantie de aanvaller waren, plotseling de rollen zijn 

omgedraaid en dat zij zich moeten verdedigen. 

Het Wado karate is en blijft een geweldig martiale art (sport) maar jammer genoeg heeft het wel een 

aantal minpunten waar we misschien toch maar eens over na zouden moeten denken. 

Zo heeft het Wado karate nu na al die jaren nog last van de zogenaamde mix-technieken van andere 

karatestijlen.  

Technieken uit andere karatestijlen worden klakkeloos overgenomen als zijnde handig als aanvulling 

op het bestaande, maar dat doet het Wado karate en zijn concepten en principes geen goed. 

Dit soort zaken creëert verwarring en het gevolgd hiervan is dat er iedereen zijn eigen Wado karate 

gaat creëren, en het werkt onherroepelijk vervlakking in de hand. 

Natuurlijk moet iedereen doen wat hij zelf wil en gebruik maken van de diverse verschillende 

mogelijkheden die er zijn, maar noem het dan geen Wado karate!!.   

 

Het is buitengewoon jammer dat het niet op een andere manier kan gaan want met een beetje geven 

en nemen zouden we met zijn allen een nog mooier Wado karate kunnen hebben waarin iedereen 

heus wel zijn draai zou kunnen vinden. 

 

Het is ook jammer dat het Wado karate niet een echt en universeel leer programma heeft, dit is echt 

een gemiste kans die we toch wel aan Otsuka sensei mogen aanrekenen.  

Natuurlijk heeft iedere groepering en karate school zijn eigen exameneisen maar dat is nog steeds 

niet een leerprogramma dat als een soort van overkoepeling zou kunnen dienen. 

 

Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat wanneer je de moeite neemt om wat dieper in het ware Wado 

karate te duiken er een nieuwe wereld voor jou open zal gaan. 

Helaas impliceert dit wel dat jij eerst twee stappen terug zal moeten zetten om een stap voorwaarts te 

kunnen maken. Maar wanneer je eenmaal deze wereld heb betreden zal je merken wat het is dat het 

Wado karate zo bijzonder interessant maakt. 
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