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YOSHIKAZU KAMIGAITO Sensei 
WADO-RYU KARATE ZONDER FRANJE 
 

De komst van een jonge meester 

Meester Kojima (7dedan van Karate, 6de dan van Kendo), een leraar die naar Luik kwam om 
een dissertatie in toegepaste economie uit te voeren, wordt unaniem beschouwd als de 
stichter van Wado-Ryu in België. 

 

Er was een kleine groep voornamelijk buitenlandse studenten in Leuven die karate in België 
waren gaan studeren: 3 Japanners, 1 Spaans, 1 Zwitser, 1 Colombiaan, 1 Amerikaan, 1 
Indonesiër, 1 Kaapverdische en enkele Belgen waaronder Jean-Maurice Huard. De training 
vond elke week plaats, behalve tijdens de feestdagen, in een kleine ruimte in de buurt van 
het marktplein. Deze studenten werden technisch begeleid door 3 Japanners en 
ontmoetten, afgezien van enkele speciale opleidingen, meester Kojima niet in Leuven. 

Voor zijn vertrek heeft de heer Kojima contact opgenomen met de heer Kôno, die net naar 
Europa (in Amsterdam) was verhuisd om hem te vragen toezicht te houden op de Belgische 
clubs. Ondertussen was de Leuvense groep gegroeid en vanaf dat moment, waarschijnlijk 
als gevolg van de Japanse aanwezigheid in Leuven, begon de heer Kôno de opleiding te 
volgen. De laatste maakte nog meer indruk dan Mr. Kojima: zijn karate en gestalte waren 
ongewoon. Hij arriveerde in België met eenbouwkundige graad op zak en richtte zijn eigen 
import-export bedrijf op in Europa. Altijd zeer elegant, rijdend in een prestigieuze 
merkauto, vertegenwoordigde hij veel meer dan Mr. Kojima de belichaming van wat alle 
karateka's hebben: het beeld van onoverwinnelijkheid, elegantie, rijkdom, verovering maar 
ook het spectaculaire. 

Helaas was hetzelfde probleem als bij de heer Kojima dat de Leuvense groep hem zelden 
zag.  Ze moesten alleen werken. Tsuyoshi Nakahara, de ziel van deze groep, werd op deze 
diploma-uitreikingen. Voor zijn vertrek beloofde hij een coach in Japan te vinden om deel te 
nemen aan de cursussen in Leuven en België. De maanden en toen gingen de jaren voorbij, 
zonder nieuws. 

Tot het moment dat Kôda een brief ontving van een jonge karateka die zich bekeerde om 
de evolutie van het Japanse karate. De nieuwe concurrentietrends leken hem niet tevreden 
te stellen. Koda was zeer verbaasd over de ernst van zo'n jonge meester. Iemand die de 
evolutie van karate op deze manier beschreef, was het zeker waard om gekend te worden. 
In zijn ogen was karate geen hobby. Dit was de eerste en goede indruk die deze 
toekomstige meester maakte op deze groep. Zijn naam was Kamigaito. 
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Yoshikazu Kamigaito Sensei 

 

Yoshikazu Kamigaito werd in 1937 geboren in Takayama, een middelgrote stad in de 
bergachtige regio GIFU-KEN in centraal Japan. Kort daarna verhuisde zijn familie naar 
Taiwan - toen Formosa. In 1945, na de Tweede Wereldoorlog, keerden ze terug naar 
Takayama: Yoshikazu Kamigaito was toen acht jaar oud. 

Al op zeer jonge leeftijd betrad hij de wereld van Budo. Zijn vader was een Budoka die 
Kendo en Juken-jitsu intensief beoefende. Wegens ziekte kon hij tijdens het eerste deel van 
zijn geesteswetenschappen niet verder trainen in Budo, maar tegen het einde van zijn 
studie keerde hij terug naar Kendo. 

Tijdens zijn studie aan de Nagoya University begon hij Nippon Kempo (Japans boksen) te 
studeren. Teleurstellende ervaringen met het vechten tegen machtige tegenstanders 
hebben hem aan deze methode doen twijfelen. Vervolgens zocht hij naar een mogelijkheid 
om mensen van kleine gestalte in staat te stellen met techniek grotere tegenstanders te 
verslaan. 

Tijdens zijn 7 jaar studie (bachelor in biologie, Japanse literatuur, natuurkunde en 
scheikunde) beoefende hij ijverig karate. Twee jaar lang trainde hij in Shotokan op hetzelfde 
moment als bij Nippon Kempo. De opleiding aan de universiteit was niet erg gevarieerd 
omdat het gericht was op concurrentie. Hij beoefende toen ook Shito-Ryu, maar in een 
normale dojo, gelegen buiten de academische context. Na zijn afstuderen werkte hij als 
industrieel adviseur in een kantoor in Nagoya. Tijdens deze periode beoefende hij ook Goju-
Ryu. 

Het wasin 1962 dat hij Ie Wado-Ryu begon, onder leiding van Meester Miwa (4e dan, in een 
tijd dat de hoogste rang de 5de dan was). 

Kleine degressie over dojo's in Japan. Er zijn universitaire dojo's en normale dojo's. In 
universitaire clubs is het onderwijs zeer intensief, maar zeer intensief.  De training is 
volledig gericht op competitie.  In de andere dojo’s volgt de training ongeveer hetzelfde 
canvas als in Europa. Als de Meester zich niet kan bevrijden, is het de hoogste leerling in 
graad die de opleiding op zich neemt. Kamigaito deed mee tot hij 34 jaar oud was. Hij was 
drievoudig kampioen van Nagoya. In 1964 werd hij voor het eerst individueel op de GIFU-
KEN Prefecture Championships. In 1966 werd hij voor het eerst individueel op de Japan 
Center Championships. 
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Tijdens de opleiding in meester Miwa's dojo bezocht meester Otsuka af en toe een van zijn 
oudste studenten. Alle Dan’s van meester Kamigaito werden rechtstreeks aan hem 
toegekend door meester Otsuka. 

 

Meester Kamigaito in België 

 

De heer Kamigaito (toen 6de dan van karate en 3de dan van Nippon Kempo ) arriveerde uit 
Japan tijdens de automne 1972. Hij verbleef eerst in de universiteitsstad, in de buurt van 
het Sportcentrum. Toen vond hij al snel een woning in Ter Bank, vlakbij het knooppunt dat 
naar Leuven leidt. 

Toen Mr Kamigaito arriveerde, bleek dat hij noch Engels noch Frans kende. Zijn Duits was 
onbegrijpelijk. Iedereen vond hem raar. 

Hij liet de kihon voor het eerst herhalen. Dan de Pinan kata's. Hij leek zich af tevragen of hij 
karate kon beoefenen zoals de Europeanen. Hij had nooit gedacht dat zulke verschillende 
realiteiten dezelfde naam zouden kunnen krijgen. Men kon zijn verbazing en zelfs zijn 
ergernis waarnemen. Hij kon geen overeenkomst vinden tussen deze twee werelden. 

Een paar anekdotes. 

In een poging zich aan te passen aan onze gewoonten, vroeg hij de groep om te verdelen 
tussen gevorderden en beginners. Ze dachten eerst allemaal dat ze vergevorderd waren 
omdat ze een bruine riem droegen. Zoals gewoonlijk zeiden sommigen dat ze thuis hun 
riemen waren vergeten, sommigen zeiden dat ze ze bij een andere club hadden verkregen, 
terwijl anderen wilden profiteren van de gelegenheid om nieuwe technieken te leren die de 
meester hen ongetwijfeld zou leren. Zeer verrast, de meester bleef voor de kleine groep 
beginners. Het was onbegrijpelijk dat ze van de gelegenheid gebruik maakten om zichzelf 
als geavanceerd te zien. Hun ambitie was om nieuwe technieken te leren, terwijl in een 
dergelijke situatie iedereen in Japan in de beginnersgroep zou hebben gezeten om de 
basisoefeningen te kunnen verdiepen. 

Op een dag had een Ivoriaanse student de Meester geïnvecteerd door hem te vragen 
nieuwe technieken te onderwijzen. De meester vroeg hem of hij Ku Shan Ku kende en onze 
klasgenoot liet hem ziendathij hem kende. De meester was dan te horen terwijl hij tegen 
zichzelf praatte. Het was hem nooit opgevallen dat de hoeveelheid techniek als een teken 
van kwaliteit kon worden beschouwd. 

Tijdens een Wado-Ryu Europees Kampioenschap in Amsterdam waren meester Kamigaito 
en enkele van zijn studenten als toeschouwers aanwezig. Er was een heel vreemde menigte 
daar en zonder een manier van leven: het was als een kermis. De organisatoren, verkleed 
als bookmakers, paradeerden in de kamer en de Japanse jongeren van hun Londense team 
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waren niet veel beter.  Suzuki probeerde de jonge meester in zijn groep te lokken door hem 
verschillende wedstrijden te laten scheidsrechteren. Mr Kôno kwam uitgebreid met hem 
praten om hem te overtuigen. Het was tijdverspilling. Meester Kamigaito wilde zien hoe de 
concurrentie op hoog niveau hier werd beoefend voordat hij meer beloofde. Hij zou zeker 
veel geld en prestige hebben verdiend door zich met hen te verbinden, maar de meester 
zag het niet zo. Later bleek dat hij zijn voorgangers in Europa om advies was komen vragen 
en dat hij veel illusies had verloren over wat hier mogelijk was. De meester sprak over het 
transformeren van Japanse karateka's in acrobaten en prestidigitators. Het leek erop dat 
veel van hun Europese collega's, misschien onder het voorbeeld van hun meester, eindelijk 
tevreden waren geweest met frivole en holle woorden, betaald in rinkelende en 
struikelende valuta. 

De Europeanen begrijpen, het was al moeilijk, maar om ze iets te laten begrijpen, was het 
een uitdaging. Er zouden veel misverstanden ontstaan. Pas na vele jaren zouden ze niet 
meer verbaasd zijn. 

Een belangrijk voorbeeld: warming-up. Alle Europese karatekagroepen werken met lange, 
dwangmatige, op imitatie gebaseerde warming-ups. Alles is gemengd: verharden en 
versoepelen gaan hand in hand. Rekoefeningen worden alleen of met een partner 
uitgevoerd, zonder orde, soms brutaal. Karate beoefenen stond gelijk aan martelen, het 
maakte niet uit hoe, achter dit lijden, iets dat het waard was... Fout van jeugd en 
onwetendheid. 

De discussies over de warming-up duurden enkele maanden. We kunnen een idee smeden 
door de opmerkingen van andere scholen wanneer ze ons zien oefenen: een beetje spot, 
minachting of welwillendheid en verbazing op zijn best. Deze opmerkingen wezen echter op 
de groep zelf. Verschillende ledenstopten omdat ze zich niet wilden aanpassen aan de 
nieuwe methode. De meester heeft ze waarschijnlijk op de proef gesteld, zonder zeker te 
zijn dat hij goed begrepen was. Degenen die in staat waren om te blijven en hem te 
vertrouwen, zonder te willen weten waar het hen zou leiden, zouden zijn studenten zijn. 

In die tijd leek kata een vreemde manier om gevechten te begrijpen. De Kihon leek een 
saaie oefening die zo snel mogelijk moest worden omzeild om veel serieuzere punten te 
bereiken: buitengewone, spectaculaire situaties die het "echte karate" vormden. Men dacht 
dat de volgende oefening, de nieuwe techniek die de meester zou onderwijzen, openheid 
zou vormen voor karate, verlichting, gelukzaligheid, rijkdom, glorie of nog beter. Daarom 
hadden we honger naar nieuwe technieken. En als de nieuwe techniek de sublieme deur 
niet zou openen, als het niet de magische formule was, dan zou het waarschijnlijk de 
volgende zijn. Velen voedden zich met deze illusies. Niets heeft ze afgeschrikt. De realiteit is 
echter veel eenvoudiger, het geheim wordt onthuld en de oplossing is vanaf dag één 
bekend. Het is een kwestie van dag na dag de eerste techniek beoefenen, in ieder geval 
altijd met doorzettingsvermogen, zonder ooit op te geven, tot een perfect meesterschap. 
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De meeste Japanse experts hadden dit obstakel ondervonden, hadden geprobeerd het te 
overwinnen, hadden gefaald en hadden opgegeven om lessen te geven in wat hier bekend 
is karate, een soort Frans boksen in exotisch kostuum. 

In het begin werd de universitaire opleiding gesplitst: een coach voor beginners en de 
meester voor gevorderden. Dankzij de opleiding die hij gaf in de stad maar ook buiten 
Leuven, begon zijn invloed te worden waargenomen. 

Ondertussen verhuisde de meester naar Brussel waar hij een kamer huurde. Van daaruit 
ging hij naar de verschillende clubs die waren gegroeid en waar cursussen werden gegeven. 
Er waren clubs in Leuven, Aarschot, Luik, Charleroi, Auvelais, Bastenaken, Luxemburg. 

Later, in 1979, gaf de meester de volgende uitleg over de Wado-Ryu stijl, tijdens een 
gesprek met André De Rijck. 

De vier grote karatescholen hebben hun eigen kenmerken en waardeschalen. 
Voor Wado-Ryu is dit aspect niet gemakkelijk te verduidelijken, omdat 
het een school in volledige evolutie is. De grondlegger van onze stijl leeft 
nog steeds (noot van de redacteur: sinds Hironori Otsuka Sensei op 29 
januari 1982 overleed)  en nog steeds voortdurend wijzigingen 
aanbrengt in zijn systeem. De Wado-Ryu is daarom een zeis met andere 
stijlen die vast en goed bepaald zijn. 

Wat betreft de bewegingen is de Wado-Ryu-stijl tegengesteld aan de Shotokan. 
De Shotokan is naar mijn mening statischer met sterke, directe en rechte 
bewegingen. Deze bewegingen worden met grote omvang uitgevoerd. 
In Wado Ryu is het heel anders. De term 'Wa' betekent 'harmonie'. Het 
is dus een kwestie van het harmoniseren van alle universele elementen 
(gewicht, snelheid, balans, traagheid...) voor een aanval of een 
verdediging. Op een hoger niveau is er een trend naar harmonie, 
eenheid tussen verdediging en aanvallen. De vele ontwijkende 
technieken van de Wado-Ryu zijn in feite bedoeld om zichzelf aan te 
vallen en te verdedigen. 

De Wado-Ryu-school is bij uitstek de school van 'zelfzoekend'. Ten slotte is de 
Wado-Ryu minder categorisch dan andere stijlen omdat hij neigt naar 
een natuurlijke beweging. We kunnen deze natuurlijke beweging niet 
generaliseren omdat elk een gestalte heeft, een ander lichaam. Zo zal 
iemand die goed gebouwd is een ander karate ontwikkelen dan dat van 
een kleiner persoon. Kortom, je zou kunnen zeggen dat Wado-Ryu 
collectieve principes implementeert die getint zijn met een uiterst 
persoonlijk element. 
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Voor de karateka is het erg belangrijk om harmonie te zoeken tussen de 
verschillende elementen van karate: Kihon, Kata, Kumité. Er is een 
relatie tussen deze verschillende elementen. Een serieuze karateka zal al 
deze elementen ontwikkelen, een bepaald niveau bereiken, keer op keer 
beginnen om altijd zijn niveau te verhogen. De beoefening van karate 
omvat een veranderingsproces: door training leidt het ene voortdurend 
naar een andere situatie, naar een ander niveau. Het lijkt een beetje op 
vlinders. De taak van de leraar is om in dit proces als katalysator te 
fungeren. 

 

A.S.B.L. Wado Kamigaito België VZW en Jean-Maurice Huard. 

 

In het begin hadden de leerlingen van meester Kamigaito al besloten om een vereniging op 
te richten met als doel het beoefenen van karate te ondersteunen en te faciliteren. Dit werd 
bereikt door de A.S.B.L. Wado-Ryu Kamigaito Belgium, later A.S.B.L. Wado Kamigaito 
Belgium VZW genoemd. Deze vereniging omvatte alle clubs die meester Kamigaito karate 
beoefenden (met o.a. Tshinto Aarshot). 

 

In 1989 besloot Sensei Kamigaito te stoppen met lesgeven in België. Hij vond dat ze genoeg 
hadden geleerd over karate als niet-Japanner. Nu moesten ze hun eigen weg vinden. Als hij 
bleef, riskeerde hij ze te voorkomen. 

 

Voor zijn vertrek benoemde hij Jean-Maurice Huard (5de dan) tot zijn opvolger. Tijdens een 
bezoek aan Japan in 1994 werd Jean-Maurice Huard in zijn rang bevestigd door meester 
Miwa (8de dan) en kreeg hij de bevoegdheid om de rangen alleen toe te kennen tot de 4de 
dan. 

 

Dit artikel is op 19-04-2001 van het internet gehaald. De bron bestaat niet meer op 
internet.  
Dit artikel put zijn informatie uit een artikel van Jean-Maurice HUARD en het interview van 
meester Kamigaito door André De Rick in 1979 

Meer informatie, foto's en video's op:  

www.wado-kamigaito-ryu.be 
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