
Veel technische uitleg binnen het Wado karate, is niet de uitleg waar het Wado karate voorstaat. 

Wat bedoel ik met bovenstaande tekst die misschien voor sommige mensen in het verkeerde keelgat 

schiet. In het hier onder geschreven document zal ik proberen dit uit te leggen en ik hoop hierdoor 

meer begrip te kweken over de technieken binnen het Wado karate door te laten zien dat de 

technieken geavanceerder zijn dan dat we geleerd hebben. 

Zoals gezegd veel technieken zijn geavanceerder dan dat we op het eerste gezicht kunnen zien, maar 

wanneer we dan zo’n techniek gaan analyseren komen we tot verrassende inzichten die er voor 

zorgen dat de uitvoer van de techniek(en) in groot contrast staat met wat je ooit standaard geleerd 

hebt. 

Lastig hierbij is dat om een en ander te kunnen begrijpen, de kennis van wat we binnen het Wado 

karate  de “ concepten en principes noemen “ onontbeerlijk is. 

Met andere woorden: wanneer je hier niet aan voldoet zal de uitvoer van een techniek slecht en 

nauwelijks succesvol kunnen zijn. 

Maar wat zijn nou die concepten en principes die in veel gevallen dwars door elkaar heen lopen en 

waarbij soms een concept een principe is, en soms een principe een concept. 

Simpel gezegd, concepten zijn de middelen die we gebruiken om de techniek uit te voeren en 

principes zijn de zogenaamde lichamelijke beperkingen die we allemaal hebben. 

En die kennis zorgt ervoor dat we de technieken kunnen uitvoeren zonder extreme lichamelijke 

inspanning, en waarbij we daardoor een maximaal resultaat kunnen boeken. 

Natuurlijk begrijp ik dat na het lezen van bovenstaande jij nog steeds niet veel wijzer bent geworden, 

maar ik kan je dan ook verzekeren dat je hier ook echt open voor moet staan waarbij er dan ook wel 

degelijk een mind setting voor nodig is. Met andere woorden die manier waarop we geleerd hebben te 

denken over het Wado karate zal je moeten willen aanpassen. 

Een van de allereerste veranderingen in jouw gedachten moet zijn dat het Wado karate aanvallend is. 

Met andere woorden: iedere techniek behoort ook echt als een aanval uitgevoerd te worden. 

Maar dit begrip aanvallend betekent niet dat je onnodig grof ten opzichte van de tegenstander moet 

zijn. Juist de subtiliteit in de uitvoer van de diverse technieken zorgt er bijvoorbeeld voor dat een 

tegenstander jou kan aanvallen maar dat jij toch de regie behoudt. 

Dit aanvallend zijn, begint veel eerder dan dat jij waarschijnlijk ooit gedacht had, en dat is namelijk op 

het moment dat je je realiseert dat er eventueel strijd geleverd moet worden. 

Het Wado karate maakt niet alleen gebruik van de zogenaamde lichamelijke manipulatie maar ook van 

de geestelijke manipulatie, waarbij de lichaamshouding een belangrijke rol speelt 

Zonder dat we er bij stilstaan doen we dagelijks vele dingen waarbij we niet stilstaan en we ons niet 

realiseren dat we dit doen. 

En dat is waar het Wado karate telkens weer opnieuw gebruik van maakt. 

Kleine subtiele bewegingen zorgen er bijvoorbeeld voor dat een tegenstander onder druk wordt gezet 

zonder dat hij dit in de gaten heeft. We geven hem het gevoel dat hij veilig is, maar ondertussen zijn 

we hem wel degelijk aan het aanvallen. 

Met andere woorden jij bepaalt wat er gebeurd, jij zorgt ervoor dat de tegenstander zijn aanval wel 

moet inzetten, maar zelf denkt dat hij het zelf bepaald heeft.  

 

Wanneer we gaan kijken naar de diverse blokkeringen binnen het Wado karate en de uitvoer daarvan, 

dan zien we dat deze gemiddeld genomen, lang niet zo hard zijn zoals dat bij andere karatestijlen wel 

het geval is. 

Door slim gebruik te maken van het “ beheersen “ van de Seichusen is het dan ook niet nodig om 

hard te blokkeren, en hierdoor wordt het blokkeren veel meer het begeleiden en uitbalans brengen 

van de tegenstander waardoor het mogelijk wordt om een tegenstander relatief gemakkelijk uit te 

kunnen schakelen. 



Door gebruik te maken van dit concept is het simpel plaatsen van de hand en arm reeds voldoende 

om de verdediging voor elkaar te hebben. 

En dit impliceert dat wanneer de tegenstander nog bezig is met zijn aanval, jij al bezig bent om hem 

aan te vallen.  

Dit en vele andere gelijksoortige technieken maken dat het Wado karate wat doorgaans een zachte 

karatestijl genoemd wordt een grote misvatting is. 

Vanuit het Wado karate vinden we dit prima en beschouwen we dit als een eerste stap tot het 

misleiden van een tegenstander. 

De reden dat bovenstaande niet zo heel breed bekend is heeft verschillende kanten en dit begint toch 

met zoals ik reeds eerder schreef een mind setting. 

Voor veel karate ka’s (en leraren) is het blijkbaar bijzonder moeilijk om zich er toe te zetten om 

anders te gaan denken en om dan tijdelijk een stap terug te doen, waarna je dan twee stappen 

voorwaarts kunt zetten. 

Ook zou een goede dialoog hier veel toe bij kunnen dragen maar dit lijkt in de praktijk bijna een 

onmogelijkheid. 

Dit doet het Wado karate zeker geen goed met een waarschijnlijk resultaat dat op den lange duur het 

Wado karate zal opgaan in een eenheids worst die slechts karate heet. 
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