
Begrip en onbegrip over het Wado karate 

Binnen het Wado karate zijn er best veel zaken die tamelijk onduidelijk zijn, 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 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 Hironori Otsuka 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 zuiverheid van de technieken die Hironori Otsuka met zijn 

Wado karate wilde bereiken, kwantiteit ging noodgedwongen voor kwaliteit. 

Zo moesten die eerste leraren met verschillende zaken leren omgaan waar zij niet of nauwelijks 

ervaren mee hadden. 

Hun kennis van vreemde talen was minimaal, en ook hun manier van overdracht was totaal anders 

dan dat zij gewend waren. We kunnen dus wel stellen dat zij voor bijzonder grote uitdagingen hebben 

gestaan. 

Met de kennis van nu is het buitengewoon jammer dat dit zo is gegaan, simpel gezegd heeft het ons 

reeds vanaf het begin op een soort van achterstand gezet en hebben we door dit gebrek aan kennis 

het verkeerde pad moeten bewandelen. 

In mijn opinie mogen we hier onze ogen niet voor sluiten en best kritiek hebben op de situatie van 

toen. 

Het lastige en verschrikkelijk moeilijk om weer op het juiste pad te komen, omdat veel karatekás niet 

zien dat het Wado karate veel meer te bieden heeft dan hetgeen er nu in de dagelijkse praktijk 

geoefend wordt.  

De huidige generatie karateka’s zitten zoals we dat wel zeggen vastgeroest in een bepaald patroon, 

dat blijkbaar niet te doorbreken valt. 

Hierdoor is het huidige (Wado) karate gedegradeerd tot een vrij eenvoudige sport en is er niet veel 

meer over van de martiale art oorsprong waaruit het karate ontstaan is.    

 

Natuurlijk moeten we die dingen zien in het licht van toen, maar toch mogen we zoals ik reeds 

schreef, best kritiek hebben op die leraren van het eerste uur. Zij hebben immers de toon gezet. 

Zo was Hironori Otsuka een alom geprezen martiale artiest die hoog aangeschreven stond.  

Maar hij had ook een aantal zwakke punten: die zich dan ook door vertaald hebben naar wat er van 

het Wado karate heden ten dage is geworden. 

 

Het bleek namelijk best moeilijk te zijn om hem en zijn uitleg van de technieken goed te begrijpen, 

omdat het zoals bij veel genieën meestal zo gaat, dat zij zelf geweldig zijn, maar meestal slecht hun 

kennis kunnen overdragen. 

Ook was zijn organisatorisch talent niet zijn sterkste kant waardoor hij diverse zaken niet meer in de 

hand had en dit dan ook daadwerkelijk aan andere moest overlaten. 

Dat Hironori Otsuka niet altijd even duidelijk was blijkt wel uit het volgende. 

Het boek dat hij creëerde “ Wadoryu karate “ bevat buitengewoon veel informatie, maar dan moet je 

wel wat we noemen, een insider zijn. Je moet zogezegd tussen de regels door kunnen lezen om te 

snappen wat hij feitelijk bedoelde. 

note: Uit eigen ervaring weet ik dat het bijzonder lastig is om de technieken tot in detail te 

beschrijven, dus enig begrip heb ik hier zeker voor. 

Veel minder bekend is dat hij ooit bezig was met een tweede boek waarbij hij het script aan zijn 

hoogste leerlingen liet lezen maar deze begrepen er maar weinig van.  

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

Natuurlijk is dat bijzonder jammer want zo’n boek had waarschijnlijk een duidelijker beeld gegeven 

van zijn ideeën en opvattingen van zijn Wado karate. 



Een van de redenen dat er veel onduidelijkheid binnen het Wado karate is ontstaan is het volgende. 

Hironori Otsuka beoefende o.a. het Shindo Yoshin Ryu, en daar gelden (en nog steeds) strikte regels 

dat deze kennis niet zomaar naar buiten mag worden gebracht. 

Hij kon en mocht dus geen les in geven in dat genoemde Shindo Yoshin Ryu. En dat heeft hij dan ook 

nooit gedaan. 

Maar dat was wel gelijk de bottelnek omdat zijn karatestijl voor een groot deel daarop gebaseerd was.  

In de latere jaren werd het steeds duidelijker dat veel van die toenmalige leraren feitelijk bezig waren 

met het traditionele Okinawa karate in plaats van met het Wado karate dat zij moesten promoten. 

Zij pasten zich aan de omstandigheden aan en vielen terug naar hun eerder opgedane kennis bij de 

andere karatestijlen. 

Het is wel te begrijpen dat zij daar vaak op terug vielen wanneer zij het ook niet meer precies wisten. 

(zo weet iedere karateka die ooit van stijl veranderd is, hoe lastig het om oude zaken die ingeslepen 

zijn zomaar te vergeten, je valt bijna als vanzelf daarin terug).  

Het resultaat hiervan is dat er veel openstaande vragen waren, waarbij het antwoord daarop niet of 

nauwelijks gegeven kon worden.  

Bijvoorbeeld het feit dat het Wado karate een Karate-Jujitsustijl is en dat er in het Wado karate dus 

veel verborgen jujitsu technieken zouden zijn. Maar wanneer er dan de vraag werd gesteld waar deze 

technieken dan wel plaats vinden, kreeg men onvoldoende antwoord. (En eigenlijk is dat nog steeds 

het geval heden ten dagen).   

Dit leidt natuurlijk tot frustratie waardoor mensen geneigd zijn om hun eigen weg te gaan en dus zelf 

een eigen invulling van de techniek te gaan geven. 

 

Maar wanneer de vraag gesteld wordt, waar zitten dan die Jujitsu technieken binnen het Wado karate, 

komen we op een lastig punt. Het antwoordt is namelijk overal!!.  

Maar om dat te kunnen zien en te begrijpen moet je daar wel op worden gewezen door jou leraar. 

En wanneer je daar meer vertrouwd mee gaat raken, zal je ook ervaren dat je zelf steeds meer 

duidelijkheid gaat krijgen in deze materie. 

Een voorbeeld hiervan is het begrip van de Taisabaki dat meestal op een wel erg simpele manier 

wordt uitgelegd.  

Wanneer er aan Wado karate ka’s gevraagd word wat Wado karate is, dan is daar meestal het 

antwoord “ Wado karate is Taisabaki ”.  

Grof gezegd is dat inderdaad zo, maar het begrip Taisabaki is vele malen groter dan slechts het 

ontwijken of wegdraaien van de tegenstander.  

Het zou beter uitgelegd kunnen worden als het verkrijgen van de ideale positie ten opzicht van de 

tegenstander. 

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

leiden onder het juk van de zogenaamde mix-technieken van andere karatestijlen en vechtsporten. 

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

aanvulling op het bestaande.  

Maar dat doet het Wado karate en zijn concepten en principes geen goed, omdat er dan te 

gemakkelijk overgegaan wordt naar het bekende “Zo kan het toch ook”.  

Het blijft jammer dat leraren kiezen voor de gemakkelijkste weg en zich niet willen of kunnen 

verdiepen in wat het Wado karate werkelijk te bieden heeft. 

Een stap achteruit doen om daarna twee stappen voorwaarts te kunnen zetten is blijkbaar iets te veel 

gevraagd. 
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