
Wado Ryu Karate: De stijl  

Het Wadoryu karate is één van de zes grote karate stijlen  

(Shotokan,Wadoryu, Shito Ryu, Goju Ryu, Kyokushin, en Kenpo). 

Het Wado karate lijkt oppervlakkig sterk op de andere karate stijlen, zoals b.v. het Shotokan. Er zijn 

echter een aantal belangrijke verschillen. 

Allereerst kunnen we zeggen dat het Wado Ryu karate meer een Jujitsu dan een Okinawa karatestijl 

is. De stijl werd voor het eerst geregistreerd in 1938 onder de naam: Shinshu Wadoryu Karate-

Jujutsu. Hironori Otsuka de founder van deze stijl had in eerste instantie nog een andere naam die hij 

wilde gebruiken, namelijk Wadoryu Kempo karate.  

Maar de naam waaronder hij uiteindelijk zijn stijl registreerde geeft duidelijk het hybride karakter van 

het Wado Ryu weer. 

 

Hironori Otsuka was reeds in het bezit van een leraren diploma in het Shindo Yoshin Ryu and Yoshin 

Koryu Jiujitsu toen hij voor het eerst een ontmoeting had met de Okinawa karate meester Funakoshi 

sensei. Nadat hij de goedkeuring kreeg van Funakoshi sensei en later ook van de twee Okinawa 

meesters Mabuni sensei en Motobu sensei, besloot hij om het Okinawa karate en zijn Shindo Yoshin 

Ryu Jujitsu te mixen. (hij wilde zijn kennis veilig stellen voor de toekomst).  

Het resultaat van deze inspanning was het Wado Ryu karate.  

Veel van de in het Wado karate voorkomende technieken lijken sterk op het Okinawa karate, maar de 

diverse concepten en principes binnen het Wado karate zijn afgeleid van het Shindo Yoshin Ryu 

Jujitsu. 

 

Zo lijken bijvoorbeeld de diverse blokkeringen binnen het Wado karate bijzonder veel op die van de 

andere karatestijlen. Maar de wezenlijke uitvoer verschilt wel degelijk. 

Voor het ongeoefende oog lijkt zo’n blokkering vrijwel gelijk, maar de sleutel achter het Wado Ryu 

karate is de uitvoer van de zogenaamde Tai sa baki.  

Helaas wordt door velen de interpretatie van deze Tai sa baki afgedaan als het ontduiken of 

wegdraaien van de tegenstander, maar dat geeft wel een vertekend beeld. 

 

Veel beter zou het zijn als we de Tai sa baki zien als lichaams-management waarbij het zaak is om 

telkens opnieuw een zo gunstig mogelijke positie ten opzichte van de tegenstander te verkrijgen.  

Door betrekkelijk simpele bewegingen kun je van een aanvaller een verdediger maken. Waarbij het 

begrip lichaams-management niet alleen geldt voor de verdediger, maar ook voor de aanvaller die 

daardoor in een ongunstige positie gemanoeuvreerd zal worden. 

 

Door het gebruik maken van zogenaamde kleine trucjes (manipulatie) en het voorkomen van te veel 

fysieke kracht is het mogelijk om de tegenstander te verrassen en hem op het verkeerde been te 

zetten. 

Souplesse en het juiste gebruik van het lichaam laten zien dat brute kracht meestal overbodig is en 

slechts zal leiden tot meer tegen actie van de tegenstander. 

Een simpel voorbeeld hierbij is het volgende: Wanneer je de pols van iemand hard en stevig vastpakt, 

zal die ander altijd bijna als vanzelf reageren door zijn spieren te spannen, niemand vindt het prettig 

om zo vastgepakt te worden. 

Maar wanneer je dit zelfde doet met een ontspannen hand zal je merken dat de ander hier niet of 

nauwelijks op zal reageren, er is geen bedreiging aanwezig. 

In de kern is het Wado karate dus een Jujitsu stijl die door Hironori Otsuka in een karate-jas werd 

gestopt. Zo is de fundamentele uitvoer van de basis technieken over het algemeen wel gelijk aan die 



van de andere karatestijlen, maar verschilt de wezenlijke uitvoer en interpretatie van de diverse 

technieken enorm.  

Misschien is de aard van het Wado karate beter te begrijpen wanneer we kijken naar waar Hironori 

Otsuka zijn kennis vandaan haalde. Dit was o.a. het (Shindo) Yoshin Ryu Jujitsu dat vrij vertaald kan 

worden als “ Willow heart stijl” (het buigen en weer rechtop komen van de wilgentakken tijdens een 

harde sneeuw storm, de wilgen takken bogen simpelweg mee en lieten de zware last gewoon vallen 

terwijl vele zwaardere bomen met sterke takken braken als of het lucifers waren. 

Deze Shindo Jujitsu kennis gebruikte Hironori Otsuka dus om zijn karatestijl te ontwikkelen en hier is 

dus in een latere periode de Wado Ryu stijl uit voort gekomen. 

De term Wado Ryu kan worden gesplitst in drie delen waarbij de Wa, staat voor harmonie, de Do, 

staat voor de Weg of de manier Van, en Ryu betekent niets meer dan stijl, waarbij later ook het 

achtervoegsel Kai is verschenen dat niets meer of minder dan groep of organisatie betekent. 

Zo mag de Wa van het Wado karate onder geen voorwaarde geïnterpreteerd worden als pacifisme, 

veel meer is het de erkenning dat buigen en meegaan soms meer effect oplevert dan brute kracht. 

Het is buitengewoon jammer dat het moderne Wado karate veraf staat van het origineel dat Hironori 

Otsuka voor ogen had, tijd voor verdieping blijkt er niet te zijn en het uiterlijk (het plaatje) is 

belangrijker geworden dan de zuivere uitvoer van de techniek.  

En soms lijkt het wel alsof het origineel een soort van concurrentie moet aangaan met de eisen van 

de moderne tijd. 

Ook Hironori Otsuka die in 1938 zijn karatestijl registreerde heeft niet stil gezeten en was zeker 

ontvankelijk voor de veranderingen van deze nieuwe tijd. 

Zo paste hij het Curriculum dat hij indertijd registreerde aan en verdwenen er een flink aantal zaken 

uit dat eerder genoemde Curriculum, misschien omdat zij niet meer in deze tijd paste, maar ook 

omdat zijn inzicht veranderde.  

Wanneer mensen het Wado karate beoordelen doen zij dit meestal met een glimlach en noemen het 

dan een zachte karatestijl. 

Maar niets is minder waar, het Wado karate laat zijn ware aard niet zomaar zien. Alleen het 

geoefende oog ziet de verschillen en kan de technieken op zijn juiste waarde schatten. 

Zo is voor de insiders het ware Wado karate net als een prachtige diamant verpakt in een mooi 

doosje, maar wanneer je dat doosje opent komt niet de diamant er uit maar een levens gevaarlijke 

schorpioen die wreed en dodelijk kan zijn.  

Mocht jij meer verduidelijking willen dan zou je ook eens een kijkje kunnen nemen op mijn 

“ De kata’s van het Wado karate “ pagina waar veel uitleg te vinden is over genoemde concepten en 

principes.  

Rob van Leeuwen 

https://dekatasvanhetwadokarate.wordpress.com/

