
Het Wado karate toen en nu 

Toen Otsuka sensei in der tijd het Wado karate introduceerde en hij een aantal van zijn leerlingen de wijde 

wereld in stuurde, had dat nogal wat impact voor iedereen. Het Wado karate moest concurreren met een 

aantal verschillende karatestijlen die reeds gevestigd waren zoals o.a. het Kyokusinkai en het Shotokan. 

 

Met name in die tijd was er nog weinig besef dat er verschillende karatestijlen bestonden en wat dan die 

verschillen waren. (Zo ging ik zelf op karate, zonder ook maar enig idee te hebben dat er verschillende stijlen 

bestonden).  

En eigenlijk verschilt dit vandaag de dag nog steeds niet, nieuwe leerlingen kiezen meestal niet bewust voor 

een stijl maar komen door de omstandigheden hiermee in aanraking. 

 

In Nederland (maar waarschijnlijk ook in het buitenland) werden de Judoleraren benaderd die uiteindelijk hier 

in Amsterdam les kregen van Kono sensei en zijn assistenten. 

Omdat deze Judoleraren reeds hun leraren diploma bezaten en dus al leraar waren konden zij allen een 

aanvraag indienen om hun Dan-graad ook voor het karate te laten gelden. En dit werd natuurlijk door velen 

ook gedaan. Het karate in die tijd was werkelijk een mooie tijd, veel zaken moesten nog op orde gemaakt 

worden, en er was geen gebrek aan nieuwe leerlingen omdat iedereen wel het karate wilde beoefenen. 

Toch moeten we ons afvragen of Otsuka sensei zijn leraren niet veel te vroeg de wereld ingestuurd heeft. 

Veel van die leraren kwamen uit zogenaamde vecht-scholen en slechts een handje vol uit de technische-

scholen.  

Ook weten we nu dat deze leraren niet echt allemaal langdurig bij hem, Otsuka sensei hebben getraind. 

Een groot aantal van deze leraren had eerder een andere karatestijl beoefen voordat ze bij Otsuka sensei 

kwamen, er was niet echt een eigen leermodel en die toenmalige leraren waren feitelijk op zichzelf 

aangewezen. 

 

Nu weten we dat dit van grote invloed is geweest op het imago van het Wado karate dat feitelijk meer een 

Jujitsu stijl is dan een karatestijl.  

Na achteraf gesproken blijkt dat veel leraren van toen feitelijke te weinig kennis hadden over wat Otsuka 

sensei werkelijk wilde uitdragen, logischer wijze grepen zij daardoor terug op hun eerdere ervaringen. 

Het resultaat hiervan is dat het Wado karate ontzettend beïnvloed werd door de diverse Okinawa karatestijlen 

en het is dan ook jammer dat dit heden ten dage nog steeds doorwerkt in ons Wado karate. 

Zo wordt er meestal over het Wado karate gesproken als zijnde een zachte karatestijl, maar men vergeet dat 

zacht ook bikkelhard kan zijn. Juist die martiale art kant die Otsuka sensei voorstond laat ons duidelijk zien 

dat zacht in vele gevallen efficiënter kan zijn dan brute kracht. 

Door de kennis die we de laatste jaren hebben opgedaan zijn vele gesloten deuren open gegaan waarbij we 

op veel vragen duidelijke antwoorden hebben gekregen 

 

Zo zien we dat een simpele techniek als Junzuki ons veel meer te bieden heeft dan dat we ooit gedacht 

hadden, en dat geldt voor de meeste technieken die we in het Wado karate beoefenen. Ogenschijnlijk lijken 

technieken eenvoudig maar zodra er wat dieper op de materie wordt ingegaan komen er plotseling zaken 

aanbod die voor vele een openbaring zullen zijn. 

 

Natuurlijk is het voor karate ka’s die reeds lang het Wado karate beoefenen behoorlijk wennen, vaste 

patronen die je al jaren gewend bent om op een bepaalde manier uit te voeren moeten soms gewoon 

overboord gegooid worden en dat valt niet mee. 

De kunst is natuurlijk om je hiervoor open te stellen en je zult zien dat het Wado karate plotseling een extra 

demissie erbij heeft gekregen die werkelijk een verrijking is voor jou Wado karate. 
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