
Wado Karate en het Jujutsu 

Een groot deel van de basis technieken in de Martial arts bestaat uit het herhalen van die technieken. 

Wanneer we een klassikale manier lesgeven heeft dit een minder goede invloed op de leerling. Dit om 

o.a. de volgende redenen. 

Het klassikaal oefenen geeft de leraar nauwelijks de kans om individuele aanpassingen te doen bij de 

leerlingen. Een bijkomend nadeel is dat hierdoor de uit te voeren technieken bijna als vanzelf wat 

oppervlakkiger worden uitgevoerd. 

 

We kunnen rustig stellen dat het klassikaal lesgeven binnen de martial art een feitelijke 

onmogelijkheid is. 

Er is geen tijd en ruimte om dieper in de materie te duiken, waardoor er dus geen tijd besteed wordt 

aan de fundamentele aspecten die iedere leerling afzonderlijk nodig heeft. 

Het nadeel hiervan is dat een leerling langdurig op een bepaald niveau blijft hangen en dus geen 

progressie doormaakt, waardoor de kans dat zijn of haar motivatie slinkt steeds groter wordt. 

Wanneer we nu gaan kijken naar het Jujutsu gedeelte binnen het Wado karate dan moeten we ons 

allereerst realiseren dat het Wado karate een Jujutsu-stijl is met het uiterlijk van het karate, maar niet 

de diverse technieken als zodanig zal uitvoeren. 

Met andere woorden iedere uit te voeren techniek binnen het Wado karate is Jujutsu!!. 

En dit is nu gelijk het lastige dat zich voordoet, omdat we niet gewend zijn aan genoemde Jujutsu 

technieken missen we dus de essentie van de ware Wado technieken. 

Wel weet iedereen binnen het Wado karate de Taisabaki te benoemen, maar wanneer men hier 

verder op ingaat loopt het spoor onmiddellijk dood. 

Waarbij die zogenaamde Taisabaki meestal wordt afgedaan als het ontwijken van de tegenstander. 

Natuurlijk is het Wado karate Taisabaki, maar hiermee zegt dit niets over de ware inhoud van deze 

technieken. 

Men spreekt over de Taisabaki maar vergeet dat hier een dieper training voor nodig is dan wat er 

meestal klassikaal onderwezen wordt.  

Het begrip van de diverse concepten en principes is praktisch onmogelijk om zomaar even te leren en 

vereist een degelijk studie, waarbij een goede leraar onontbeerlijk is.  

Veel uit te voeren technieken vereisen niet alleen maar een lichamelijke handeling, maar veelal zijn 

deze gekoppeld aan een tactisch inzicht.  

Dat tactisch inzicht is één van de concepten waar het Wado karate constant gebruik van maakt.  

Zo zorgen we ervoor dat we onder alle omstandigheden (zowel bij de aanval als bij de verdediging), 

we de tegenstander onderdruk te zetten. 

Ook proberen we om de tegenstander een verkeerde indruk te laten krijgen van zijn tegenstander en 

hem daardoor te verleiden om zijn aanval in te zetten. 

Verder leren we om ons bewust te zijn (Mikiri) waar en op welke aftand de tegenstander zich bevind, 

waarbij we dus o.a. leren inschatten of het wel of niet zinvol is om enige actie te ondernemen. 

Dit en vele ander aspecten maken dat het Wado karate een uniek buitenbeentje is ten opzichte van 

de andere karatestijlen. 

Tegelijkertijd is dit ook buitengewoon lastig omdat met meestal geneigd is om te snel een oordeel te 

vellen over wat men ziet. 

Het leren kijken en beoordelen vereist meer kennis van de materie dan dat men op het eerste gezicht 

denkt. Vaak is er een behoorlijke omschakeling in het hoofd nodig om dit te bewerkstelligen. 
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