
Concepten en begrippen binnen het Wado karate 

In het verleden heb ik reeds meerdere malen geschreven over deze onderwerpen, maar toch zie je 

dat slechts bij weinig karate ka’s terug. 

Misschien komt dit door te weinig kennis van de materie of wel door onbegrip of zelfs een soort van 

ongeïnteresseerdheid. Ook zou het kunnen dat men bang is voor veranderingen waarbij met name de 

wat hogere dangraden even een stapje terug moeten doen om twee stappen verder te kunnen zetten. 

Dat dit zo is, is echt jammer omdat het Wado karate van Hironori Otsuka zoveel meer te bieden heeft 

dan het standaard karate wat we heden ten dagen zien. 

Op alle fronten is er zoveel meer te ervaren binnen het Wado karate, maar we laten het zomaar 

liggen. 

Veel karate ka’s doen hun best om het Wado karate zo goed mogelijk uit te dragen, maar weten 

eigenlijk niet wat Otsuka sensei feitelijk voor ogen had. En hierdoor focussen zij zich tijdens de 

dagelijkse training op de verkeerde punten waarbij het uiterlijk (het plaatje) belangrijker wordt geacht 

dan de inhoud. Zo wordt een begrip als Bunkai te pas en te onpas gebruikt, en worden er verklaringen 

en uitleg gegeven over de diverse technieken die kant nog wal raken. 

Hironori Otsuka was de founder van het Wado karate, hij ontwikkelde dit van uit zijn visie die voor 

een groot deel vanuit martiale jujitsu kwam. Om dit uit te kunnen dragen en zijn technieken en kennis 

te bewaren voor de toekomst, stopte hij zijn technieken in de jas van het karate, dat in die tijd enorm 

populair werd gevonden. Uiterlijk lijken de meeste karatestijlen buitengewoon veel op elkaar, het 

uitgangspunt van de diverse karatestijlen is misschien wel het zelfde maar de technische uitleg 

verschilt soms enorm. 

En hier komen we dus bij de titel van dit document concepten en begrippen, die het Wado karate 

uniek maak ten opzichten van andere karatestijlen. Het Wado karate is net als een berg glas waarin 

een diamant tussen ligt. Je ziet een berg glas, maar je kan die diamant daartussen niet ontdekken 

omdat je denkt dat het allemaal glas is. 

Het is dus zaak dat je er daar door iemand op geattendeerd wordt en dat deze laat zien hoe een en 

ander werkt. 

 

Iedere karate ka heeft het tijdens een training wel eens meegemaakt dat een oefening helemaal niet 

werkte zoals je gedacht had. Gewoon omdat je partner niet meewerkte of omdat de gegeven uitleg in 

de praktijk niet werkt. Vaak zie je dat een partner een aanval uitvoert en daarna statisch blijft 

wachten totdat hij overwonnen wordt. De rol van de aanvaller wordt hierbij dus totaal teniet gedaan. 

Maar wanneer je bekend gaat worden met concepten en principes zul je steeds meer ervaren dat die 

eerder niet werkende technieken plotseling wel werken. 

Iedere uitvoer van een techniek of deze nou aanvallend of verdedigend is, is gebaseerd op 

lichaamsmechanica en niet op brute kracht. En wanneer je meer en meer vertrouwd raakt met de 

diverse concepten en begrippen binnen het Wado karate ga je ook merken dat je steeds meer de 

ontspanning kunt vinden tijdens de uitvoer van de diverse technieken. 

Een bijkomstig iets is dat je telkens weer opnieuw verbaasd zal zijn, dat een kleine technische 

verandering zo’n groot verschil kan maken.   

Maar hoe kan je nou de stap die nodig is om verder te komen daadwerkelijk uitvoeren. Als eerste raad 

ik jou aan om eens op YouTube de oude filmpjes van Hironori Otsuka te bekijken, verder kan ik je 

aanraden om zijn boek “Wado karate” eens goed te lezen omdat daar feitelijk al zoveel informatie in 

staat die jou kan helpen in je ontwikkeling. Ook kan je op de zelfde YouTube ook eens naar wat 

filmpjes van Takagi sensei kijken, hij was een super technicus die duidelijk laat zien wat er moet 

gebeuren om een stap verder te zetten.  

Neem de moeite om wat kritischer te zijn en vraag door als je iets niet begrijpt. Een goede leraar zal 

hier zeker blij mee zijn en het scherpt hem ook om zichzelf verder te ontwikkelen.  

 



Stop met telkens te zeggen “maar het kan ook op die manier of op die manier”, gewoon omdat dat 

niet zo is. Juist de Wado karate technieken kunnen maar op één (de juiste) manier worden 

uitgevoerd. Er is niets op tegen dat je een eigen uitvoering geeft aan de techniek(en), maar noem het 

dan geen Wado Karate. 

Probeer het dan maar eens in de praktijk te toetsen, en laat dan jou partner maar eens gewoon 

reageren op jou techniek en doen wat hij wil. Waarschijnlijk zal je ervaren dat dit meestal behoorlijk 

tegen zal vallen en dat jou techniek niet echt goed werkt. 

Zo is het belangrijk om te leren kijken naar wat er werkelijk gebeurt, dus niet naar de grove 

buitenkant maar naar de kleine subtiliteiten die er voor zorgen dat een door jou uitgevoerde techniek 

ook daadwerkelijk werkt. 

We kunnen rustig stellen dat grove technieken in de praktijk vrijwel nooit het gewenste effect hebben, 

subtiliteit en lichaamsbeheersing geven jou een ongelofelijk voordeel ten opzicht van jouw 

tegenstander. 

Zo zijn er veel voorbeelden te geven die misschien wel helpen om te verduidelijken wat ik bedoel. 

Bijvoorbeeld: Iedere techniek moet als een aanval worden uitgevoerd. Wanneer je kijkt naar b.v. die 

oude filmpjes van Hironori Otsuka dan kun je duidelijk zien dat hij ondanks dat hij de verdediger is 

wel de leiding heeft en bepaalt hoe de aanval verloopt. 

Wanneer we nu kijken naar de beginhouding van het Kihon kumite moeten we ons realiseren dat deze 

kumite vorm uit het zwaard vandaan komt (ga maar eens tegenover elkaar staan met genoemde 

zwaarden in de handen). Je zal zien dat deze houding precies overeenkomt. 

Zo staat de uitvoer van onze Tobikomizuki voor het steken met het zwaard. 

Harde stoten, trappen of blokkeringen zijn helemaal niet nodig, wanneer de zuiverheid van de uit te 

voeren techniek toeneemt samen met het correct gebruik van de lichaamsmechanica zal je ervaren 

dat het steeds gemakkelijker wordt om een tegenstander uit te schakelen. 
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