
De Wado karate kata’s 
 
Vaak wordt er gezegd dat de kata’s in het Wado karate niet zo goed (mooi) zijn als in de andere 
karate stijlen. Het grappige is dat de ware Wado karate ka’s dit wel prima vinden wanneer dit gezegd 
wordt. Dit omdat de intentie van het Wado kata anders is dan bij de andere karatestijlen. 
Men beoordeelt de kata’s meestal vanuit het wedstrijd perspectief, en dat is bij de Wado kata’s totaal 
niet relevant.  
 
Vanaf de buitenkant gezien zijn de regulaire kata’s van de diverse stijlen vrijwel hetzelfde, maar voor 
iedere karatestijl geldt dat de uitvoer en interpretatie anders zal zijn. 
Binnen het Wado karate beoefenen we de diverse kata’s op een andere manier dan dat dit bij de 
meest karatestijlen gewoon is. 
Het lopen van een kata en het beoordelen van het uiterlijk speelt binnen het Wado karate maar een 
kleine rol. Wat wel belangrijk is zijn de kleine zogenaamde subtiele zaken, en deze behoren dus  
zichtbaar getoond te worden. 
 
Om die genoemde subtiliteiten goed te kunnen begrijpen, hakken we zo’n kata in stukken en oefenen 
dat zowel individueel als met een partner. Door het kata op deze manier te oefenen zorgt dit voor 
meer begrip en efficiëntie tijdens het lopen van het kata. 
We zijn allemaal wel eens geconfronteerd met het idee dat sommige zaken binnen het kata niet echt 
zouden werken. Het probleem hierbij is dat er (te)vaak een onduidelijke uitleg wordt gegeven over 
zo’n stukje kata. 
 
Ook dat is wel te begrijpen omdat we snel geneigd zijn om onze eigen oplossingen te zoeken, maar 
we gaan dan wel te gemakkelijk aan de doelstelling van de kata’s voorbij. 

Zoals reeds geschreven lijken de vele kata’s duidelijk op elkaar, wat natuurlijk logisch is omdat deze 
voor een groot deel uit dezelfde bron komen. 
Toch paste Hironori Otsuka een aantal van deze kata’s aan naar zijn eigen ideeën en vond hij dat 9 
kata’s wel voldoende waren om zijn systeem te ondersteunen. 
 
Het is lastig en niet gemakkelijk om te zien wat Hironori Otsuka hiermee voor ogen had, maar dat was 
zeker niet idee om het kata te gebruiken voor wedstrijden. 
Binnen de Wado kata’s barst het van de vele concepten en principes, maar wanneer je hier niet mee 
bekend bent, blijven deze zaken zoals we dat zeggen gewoon op de plank liggen. 
Maar wanneer er een klein tipje van de sluier wordt opgelicht wordt de ware bedoeling van een 
techniek of combinatie bijna direct zichtbaar. 
 
Wanneer je vertrouwd gaat raken met de concepten en principes binnen de kata’s ga je ook steeds 
meer de verschillende linken zien naar de vele (kihon) technieken die we oefenen, die de basis 
vormen om een goed kata uit te kunnen voeren. 
Het begrip neemt toe en ook kom je hierdoor een stap dichterbij de martiale art die Hironori Otsuka 
voor ogen had. 
Een mooie bijkomstigheid hierbij is dat er meerdere deuren tegelijk opengaan en dat de twijfel over 
de functionaliteit van de technieken verdwijnt. 
 
Begrijp mij goed ik heb niets tegen het lopen van kata tijdens wedstrijden, maar we moeten dit wel 
goed gescheiden houden van de ware doelstellingen van het kata, die op een heel ander niveau 
liggen. 
En wanneer we de vraag krijgen wat is kata nou eigenlijk: Dan komt naar mijn idee het volgende het 
dichtst bij. “ Kata is de vorm waarbij we de eerde geleerde individuele technieken beoefen, door deze 
solo of in combinatie uit te voeren. Waarbij het doel is om de ware functionaliteit van de technieken 
daadwerkelijk uit te proberen en te beheersen “. 
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