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Shindo Yoshin Ryu van Wado Ryu beoefenaars - deel 2 

 

(Disclaimer:. Dit artikel is een opiniestuk op basis van mijn persoonlijke ervaring 

Toby Threadgill Sensei is mijn vriend en ik ben lid van TSYR.) 

 

In het vorige artikel behandelde ik de algemene geschiedenis van Shindo Yoshin ryu. 

Ik heb geprobeerd om te tonen waar Otsuka Sensei in het algemene jiujitsu kader 

passen. Als ik zie Otsuka Sensei beweging die ik zie duidelijk een jiujitsu adept die de 

fijne kneepjes van koryu jiujitsu inclusief het gebruik van interne voeding onder de 

knie heeft. Als ik zie zijn krijgskunst zie ik een echte expert in elke zin van het woord. 

De enige actieve lijn van Shindo Yoshin ryu is de ene geleid door Toby Threadgill. 

Otsuka Sensei was geen deel uit van die bepaalde lijn. Volgens de literatuur werd hij 

opgeleid door Nakayama Tatsusaburo toen hij jong was en toen hij ouder werd hij 

opgeleid in het kader van Kanaya Yoshin Koryu (neef van Shindo Yoshin ryu). 

Nakayama had getraind in Shindo Yoshin ryu. Hij was ook een kendo-instructeur. 

Aangezien wordt gesteld dat Nakayama gepresenteerd Otsuka Sensei met een 

menkyo kaiden men zou vermoeden dat Nakayama creëerde zijn eigen variant van 

Shindo Yoshin ryu, omdat hij niet de bevoegdheid om iemand een menkyo kaiden 

van de belangrijkste lijn toe te kennen zou hebben gehad. 

De Shindo Yoshin ryu van Toby Threadgill afgesplitst van de hoofdleiding ergens na 

1890. Op dat moment Shindo Yoshin ryu had twee menkyo kaiden - Matakichi Inose 

en Shigeta Obata. Inose, de oudste van de twee werd benoemd tot de 2e generatie 

directeur door de oprichter Katsunosuke Matsuoka. Obata vroeg en kreeg 

toestemming om te vertrekken en start zijn eigen factie van Shindo Yoshin ryu. Hij 

noemde het Obata-ha Shindo Yoshin ryu. Het verschil tussen de hoofdlijn en de 

Obata lijn lijkt te zijn dat de hoofdlijn volgden de judo spoor en gericht op de hand te 

bestrijden aspecten van de kunst de hand, terwijl de Obata lijn ook in leven 

gehouden wapens curriculum. Voor degenen die niet op de Japanse geschiedenis de 

meeste van de martial arts groepen over de late jaren 1800 werden aangemoedigd 

door de Japanse overheid om wapens training verlaten. Samurai hadden hun wapens 

weggehaald. Hun 'man broodje' werd verboden. De achterliggende gedachte was dat 

Japan moesten de wegen van het Westen leren en achter de verouderde 'Japanese' 

manieren. Westerse kleding, literatuur, educatieve pedagogie, alle dingen western 

waren superieur en assimilatie beschouwd in alle dingen western werd 

aangemoedigd door de overheid. 

Verkorte versie van de Japanse geschiedenis in drie zinnen of minder: In 1852 

president Millard Fillmore verstuurd Matthew Perry naar Japan en dwong hen om hun 

havens te openen. Voorafgaand aan deze Japan was een gesloten land. 

Perry laat met zijn geweer schepen en Japan steunt in shock, omdat ze nog nooit 

zoiets had gezien. De jongere samurai zijn boos dat de Japanse shogunaat overheid 

capituleerden voor de Yankees. Maar ze besefte ook dat Japan was achter de tijden 

en om voor Japan sterk ze moesten moderniseren door selectief goedkeuring van 

bepaalde dingen uit het Westen te zijn. Er was een opstand en de shogunaat werd 



omvergeworpen, de keizer werd hersteld als het hoofd van het land en een nieuwe 

regering (Meiji) werd opgericht om de natie te moderniseren. (Let op Tom Cruise in 

de Last Samurai als het lezen van geschiedenisboeken is niet uw ding ... .Hoewel die 

strijd technisch gebeurde na de shogunaat werd omvergeworpen - 1877 Satsuma 

Rebellion om precies te zijn Google is je vriend..) 

Ok dus dat was vijf zinnen, niet drie. Maar ik dwaal af. 

De onlangs opgerichte Meiji regering had de macht van de Bakufu (Shogunate) 

geworsteld en ze niet te maken willen hebben met de opstand in welke vorm dan 

ook. (Denk aan Turkije 2016). Het laatste wat ze 

wilde zien waren mensen nog steeds het beoefenen van de strijdlustige kunsten van 

de Samurai. Dus de overheid 'sterk' bemoedigend dat martial arts scholen richten 

zich op de niet-strijdlustige aspecten van de techniek. Het primaire doel van martial 

arts werd gewijzigd om zich te concentreren op het bouwen van karakter, het 

ontwikkelen van gezonde organen en het onderwijs goed burgerschap (klinkt als de 

Boy Scouts). Het laatste wat de regering wilde waren scholen onderwijzen moord 

technieken. 

Dit was de oorsprong van de DO de school beweging. (Ju-DO, Ken-DO, Karate-do, 

Iai-DO). De overheid wilde een publieke perceptie dat alleen rechtse fascistische 

samurai moer banen (potentiële anarchisten) beoefend kenjutsu creëren. 

Vandaar dat de hoofdlijn Shindo Yoshin ryu sprong op de bandwagon DO en 

deemphasized hun wapens training. Ik veronderstel dat maakt Obata een rechtse 

fascistische vleugelmoer. Hoe het ook zij, dankzij Obata de Shindo Yoshin ryu 

wapens curriculum overleeft tot op de dag. (Voor de goede orde vele Japanse 

krijgskunst meesters van de pre / post de Tweede Wereldoorlog waren rechtse 

fascistische vleugelmoeren. Een beroemde leerling van Gichin Funakoshi die 

naamloos blijft experimenteerde op de Amerikaanse krijgsgevangenen. Hij werkte als 

een "ondervrager '. Hij wilde zien hoe lang het zou duren voor hem om een man 

dood te slaan met zijn vuisten. Ok. Dus hij was een extreem-rechtse vleugel ultra-

nationalistische vleugel moer.) 

Vandaag de Obata lijn heeft omgevormd tot de Takamura lijn of TSYR voor kort. 

Yukiyoshi Takamura, de oprichter van Takamura-ha Shindo Yoshin ryu was eigenlijk 

de kleinzoon van Shigeta Obata. Ergens langs de lijn Takamura Sensei die geboren 

werd een Obata nam meisjesnaam van Takamura van zijn moeder en verhuisde naar 

Zweden. 

TSYR is vergelijkbaar met andere koryu systemen in dat er geen kyu / dan rangen 

systeem. Teaching licenties worden uitgegeven aan onderwijs vaardigheid te 

markeren. Er zijn drie niveaus van vergunningen; Shoden, Chuden en Joden Gokui. 

Om de Shoden licentie verwerven van de student is naar verwachting in staat zijn om 

het curriculum dat in de Shoden taijutsu (jiujitsu) scroll en de Shoden buki (wapens) 

scroll is genoteerd onderwijzen. Elke techniek is in wezen een twee persoons kata. Er 

zijn in totaal 84 kata in de Shoden curriculum alleen. 

In de Shoden taijutsu scroll er wapens, maar het wapen als het gebruikt wordt alleen 

in het bezit van de aanvaller. Er zijn kata tegen lege hand, tegen zwaard en tegen 

mes. 



In de Shoden buki scroll is er een reeks van kata die vergelijkbaar is met wat de 

meeste mensen in als iaido kata zou erkennen dat het zwaard kata is een solo set. 

De rest van de Shoden buki scroll bevat gekoppeld wapens kata met behulp van het 

zwaard of een mes. 

De Chuden licentie is vergelijkbaar met de licentie Shoden behalve dat er 135 kata. 

De lijst met wapens gaat verder dan de standaard zwaard en tanto. Er is zelfs kata 

voor mensen het dragen van armor. (Visualiseer chimpansees in een gevecht.) 

De Joden Gokui licentie curriculum is ook opgesplitst in twee rollen - Jin geen Maki 

(scroll Man) en Ten geen Maki (scroll of Heaven). (Grappig hoe we blijven stoten in 

dit Ten Chi Jin spul). Deze rollen niet alleen nemen de technische aspecten van de 

techniek, maar ook interne krachttraining, mentale verstoring, metafysica, ethiek en 

moraal in relatie tot de kunst. 

De religie Shinto is een integraal onderdeel van TSYR dus om uw onderwijs licentie 

Chuden / Joden krijgen bent u verplicht om Shinto gebeden (gezangen), bekend als 

norito onthouden en worden onderwezen specifiek uit te voeren 

Shinto rituelen dus als je religie verzet zich tegen u uit te voeren of deel te nemen in 

Shinto rituelen dan TSYR is niet voor u, want het is niet mogelijk om Shinto nemen 

uit Shindo Yoshin ryu. 

Gezien deze brede curriculum hoe kon training in TSYR voordelen voor uw Wado? 

Het hangt af van wat je zoekt. 

Ik wil een moment te nemen en zet op het onderwerp van tanto tori en idori binnen 

de context van Wado Ryu en Shindo Yoshin ryu. Ik wil nogmaals benadrukken dat 

het volgende is mijn mening en een uitzicht niet per se in het bezit van de 

meerderheid van de mensen die Wado herhalen. Dat gezegd hebbende, niet veel 

mensen in Wado hebben ervaren Shindo Yoshin ryu dus dit geeft me een uniek 

perspectief. 

De tanto tori (verdediging tegen het mes) en idori (zittend defensie), dat werd 

aangetoond door Otsuka Sensei is de Shindo Yoshin ryu tanto tori en idori. (Otsuka 

Sensei's zwaard verdediging is niet van Shindo Yoshin ryu. Ik heb geen idee waar of 

waarom hij doet wat hij doet.) Veel van de karate kata dat Otsuka Sensei geleerd 

van Funakoshi, Mabuni en Motobu werden veranderd door Otsuka Sensei over de 

jaar zijn visie van de martial arts te accentueren. Maar de tanto tori en idori dat hij 

deed iets wat hij had verworven voordat hij karate begonnen. Zijn tanto tori en idori 

was gebaseerd op zijn jarenlange training in jiu-jitsu. Otsuka Sensei zelden geleerd 

tanto tori en idori. Het grootste deel van de oudere Wado instructeurs hebben het 

niet van hem leren. In het beste geval leerden ze door het nabootsen van zijn 

bewegingen. We hebben een gezegde in het Japans - saru manen.猿 (さ る) .Saru is 

aap in het Japans. Saru manen betekent 'monkey kopiëren' of 'apeing' in het Engels. 

In Japan een saru wordt beschouwd als zeer knap in het nabootsen van gedrag. Het 

merendeel van de Japanse Wado instructeurs die idori doen en tanto tori zijn in het 

beste geval bezig met saru manen. Het is niet mogelijk de ingewikkeldheden van 

deze geavanceerde bewegingen leren omdat dit advanced jujitsu technieken die 

Otsuka Sensei uitgevoerd middels interne voeding. Zonder het gebruik van interne 

voeding deze kata zijn wat ik noem standaard jiujitsu. (Met behulp van leverage en 



te profiteren van de zwakke lijn en sterke lijn is het spul van de standaard jiujitsu.) 

De voorstander van standaard jiu-jitsu is voortdurend botsen met kracht van de 

tegenstander. Als u gebruik maakt van de interne stroomvoorziening van de manier 

waarop Otsuka Sensei gebruikt u zelden botsen met de macht van de tegenstander, 

omdat het niet mogelijk is om een spiraal te weerstaan. (Een bespreking voor een 

andere keer.) Deze technieken zijn gebaseerd op zeer geavanceerde en geschoolde 

interne verplaatsingen. Als u denkt dat uw Wado tanto kata en Wado idori kata 

missen een vitale iets of een andere dan TSYR is uw ticket naar tanto / idori de 

hemel. 

Het merendeel van de Wado senior instructeurs die ze vandaag doen leerden ze door 

een van beide 

a) Kijken Otsuka Sensei voeren ze b) geleerd van hun senior (die waarschijnlijk 

geleerd door te kijken naar Otsuka Sensei voeren hen) 

Als je bekwaam genoeg om Wado leren van een YouTube-video zijn dan misschien 

uw tanto en idori voor u zal werken. Maar voor de gemiddelde persoon is dit als het 

leren van kata van een groene gordel. De enige manier om goed te leren wat Otsuka 

Sensei deed zou zijn om te zoeken naar Toby Threadgill. 

Laat me breken deze naar beneden. Ja het is mogelijk om buiten bewegingen van 

elke techniek voldoende ervaring aap - maar het is niet mogelijk om te stelen wat er 

gebeurt intern. De 'dingen' die tanto maakt en idori bijzonder maakt, is het spul dat 

binnenkant er gebeurt - de onderdelen die u niet kunt zien, de onderdelen die moet 

worden geleerd van aangezicht tot aangezicht door iemand die het binnenwerk 

begrijpt. Zonder de interne werking van de kata in het beste geval u een geweldig 

aap. Dit spul is een onderdeel van de TSYR curriculum. Ze besteden een set 

van kata genoemd Nairiki gewoon geen gyo interne kracht te ontwikkelen. Interne 

voeding is geen magie, het kan worden onderwezen. Hoe werkt het gebruik van 

interne macht te transformeren idori of tanto tori? Dat is eigenlijk een artikel dat ik 

zal vertrekken naar een andere dag. Laten we zeggen dat Toby zat in seiza met 

mensen grijpen zijn onderarm. Hij was aan het oefenen hoe kuzushi in zijn aanvaller 

te maken zonder te bewegen. Zonder zijn onderarm het verplaatsen van de houder 

was om te vallen en verliezen hun evenwicht (kuzushi). Zag eruit als bij toverslag - of 

zag er totaal nep. Afhankelijk van uw referentiekader denk ik. Hoe kan men 

eventueel omver iemand die reikt uit om ze te grijpen wanneer je jezelf niet 

bewegen? Als je weet wat je moet doen en je lichaam is geconditioneerd om dit 

soort vaardigheid doen dan is het mogelijk met de praktijk. Eerst moet je leren hoe 

je je weefsels te verplaatsen zonder dat je je arm. Dan leer je om je been te 

bewegen zonder dat je je arm. (Als ik zeg niet bewegen bedoel ik de arm niet 

bewegen van links naar rechts of van punt A naar punt b. Het blijft in zijn 

toegewezen ruimte.) Dan leer je hoe je je bot en weefsels bewegen in tegengestelde 

richtingen. Je arm is nog steeds niet bewegen. Je leert ook hoe je hele lichaam om je 

onderarm te brengen door het ontwikkelen van sterke verbindingen in je lichaam. 

Dus je arm is wordt 'niet bewogen' van je hele body mass plus structuur. Niet alleen 

dit, maar je moet ook minstens 3 vectoren die op het punt van contact allemaal in 

verschillende richtingen wordt uitgezonden. (De plaats waar u pakte het punt van 



contact). 

Denk eerste blok van kihon kumite. We doen drie dingen tegelijk. Rotatie, revolutie, 

en wat ik noem exorotatie met de onderarm tips in tegengestelde richting bewegen 

als een windwijzer. Deze acties gedaan op hetzelfde moment zal 3 afzonderlijke 

vectoren te creëren op het punt van contact dat altijd zoals wij die kennen induceert 

kuzushi. Dat is de reden waarom mensen naar beneden vallen als ze pak zijn 'niet-

bewegende onderarm'. Het is eigenlijk te bewegen, maar je kunt niet de bron is dus 

je kunt niet tegen verzetten. We draaien onze onderarm. Ook kracht uit te oefenen 

in de richting van de tegenstander ons niet bewegende onderarm. (Voor de goede 

orde ik heb geen idee hoe Toby Threadgill dit ook daadwerkelijk doet. Ik weet zeker 

dat er meer dan één manier om een kat te villen. De bovenstaande beschrijving is 

gewoon hoe ik train en wikkel mijn hoofd rond de uitdaging van kuzushiing iemand 

zonder te bewegen. aan het eind van de dag moet je in staat zijn om het anders te 

laten zien dat telt niet. Er is een Tai Chi te zeggen 'Motion in stilte, stilte in Motion.' 

Dit is de beweging in stilte. We proberen om subtiele spiralen uitstoten in de 

tegenstander. Als je dan niet kunt spiraal kun je niet maken kuzushi in je 

tegenstander. (Natuurlijk kunt u kuzushi maken zonder spiraal. ik ben alleen te 

verwijzen naar dit specifieke scenario. u kunt maken kuzushi gebruik te maken van 

fundamentele onbedorven jiujitsu. Deze bewegingen vereisen een hoog opgeleide en 

gecoördineerde lichaam. Dit soort training wordt geleerd om de ouderejaars 

studenten van TSYR. Dit soort training was duidelijk in Otsuka Sensei. Hij moest het 

hebben geleerd van zijn koryu jiujitsu / SYR training. Als u weet hoe om te zien dan 

zul je beseffen dat het helemaal over de plaats in Wado. Dit is geen toeval. Otsuka 

Sensei manifesteert de geavanceerde jiujitsu interne voeding methoden binnen zijn 

Wado kihon, kata en kihon kumite. De hele Naihanchi kata was zijn manier om 

specifiek te trainen interne voeding. We hebben dit nooit te doen voor de bunkai. 

Dat is gek. 

Is het mogelijk om zelf noemen Wado karate persoon en niet weten tanto tori of 

idori? Natuurlijk. Negentig procent van de Japanse Wado mensen hebben nooit 

geleerd tanto tori of idori. Het is zelfs niet in het curriculum. Dit tanto / idori ding is 

een Europese anomalie dankzij Suzuki Sensei. Otsuka Sensei had geen wens om 

tanto tori of idori onderwijzen. Waarom? Ik heb geen idee. Iets over 'jullie kunnen 

niet eens junzuki doen ... .Zo waarom bent u me lastig met tanto spullen?' (Ik ben 

parafraseren Otsuka Sensei). 

Zoals voor de andere stukjes van TSYR - wil dat je Wado helpen? Hangt denk ik. 

Maar je moet natuurlijk talent om het te laten werken om het crossover moeten in 

karate te zijn. Zeer getalenteerd. De meeste niet. Het zal niet per se uw Kihon beter 

te maken. Het zal niet per se uw kata beter, noch uw kumite. En toch op een zeer 

hoog niveau van de top mensen in zowel kunst doen soortgelijke dingen intern. Dus 

waarom dan de moeite nastreven TSYR? Ik vertel mensen dat als je wilt spelen met 

scherpe voorwerpen dan kun je niet verkeerd gaan met TSYR want we zijn zoenen 

neven - maar alleen als je wilt spelen met scherpe voorwerpen. 

Oh ik bijna vergeten. U krijgt om een rok te dragen! Laat de rok niet te vergeten. 

Maar als je ding is tanto tori of idori dan TSYR is de enige wedstrijd in de stad.  



Loop niet. Rennen. (Zolang je niet met een scherp voorwerp) Sensei Toby Threadgill 

is altijd blij om vragen te beantwoorden. 

 

Shinto - norito Joden - Myoden hoogste technische uitdrukking van de kunst 


