
Balans en lichaamsstructuur heb je nodig. 

Heel veel oefeningen binnen het Wado karate zorgen ervoor dat jij zonder dat je het merkt bezig bent 

om je balans en lichaamsstructuur te trainen. 

Maar waarom zou je dat nodig hebben. Deze vraag is niet zomaar te beantwoorden maar heeft een 

gedegen uitleg nodig. 

Zonder een goede balans en structuur van het lichaam kun je eenvoudig niet de juiste power in je 

technieken leggen. En om de juiste power te verkrijgen is het een vereiste dat beide eerder 

genoemde zaken (balans en structuur) aanwezig moeten zijn.  

Natuurlijk gaat een en ander niet samen zonder de juiste lichaamshouding, dat wil dus zeggen dat je 

er voor moet zorgen dat wanneer je rechtop staat dit ook werkelijk rechtop staan is. 

In het Wado karate kennen we het begrip Sei-chu-sen wat middenlijn betekend en de kunst is om 

deze altijd te behouden. 

Zo luidt er een gezegde, wie de middenlijn beheerst, beheerst zijn tegenstander. 

Deze uitspraak is niet echt gemakkelijk te begrijpen wanneer je deze nog nooit in de praktijk van de 

training hebt meegemaakt. Maar zodra je dit gaat ervaren verandert dit zonder dat je het weet jou 

Wado karate. 

Zo zal je gaan bemerken dat je steeds minder kracht nodig zult hebben om toch een efficiënte 

techniek te kunnen maken. Je zal ook ervaren dat het beantwoorden van een krachtige techniek met 

veel tegen kracht niet de juiste weg is. Het is bijvoorbeeld een feit dat krachtige technieken remmend 

werken en de efficiëntie in de weg staan. 

 

Zo kun je zelf bedenken dat wanneer je een voorwaartse instappende stoot zou maken met al de 

kracht en snelheid die je in je hebt, er ook een moment zal zijn dat je dit weer los moet laten omdat 

je B.V. je tegenstander gemist hebt. Deze tegenstander zal zeker niet blijven wachten tot dat jij weer 

zover bent (in balans en met een goede structuur) hij zal die paar seconden die jij hiervoor nodig hebt 

zeker gebruiken om jou aan te vallen, en mocht dat bijvoorbeeld met een zwaard zijn dan kun je er 

bijna zeker van zijn dat jij dit niet gaat overleven. 

We spreken dan ook van een moment van vaststaan (remmen) en dat is in de Martiale art (Not done). 

Binnen het Wado karate kennen we een begrip dat “ gronden “ heet, maar hiermee bedoelen we dus 

niet dat je dus zo vast moet staan als een huis, maar veel meer doet alsof je zo vast staat als een 

huis. 

In het Wado karate zitten vele verschillende momenten waarop we dit zogenaamde gronden 

beoefenen maar als je niet ingewijd bent zal je dit zeker niet herkennen. 

 

Zo is er een oefening waarbij twee personen tegenover elkaar staan met de handen plat tegen elkaar, 

zij proberen elkaar uit balans te duwen. Bij mensen die dit wat regelmatiger hebben geoefend zal je 

bemerken dat je het gevoel krijgt alsof je tegen een muur aan het duwen bent. 

Wat hier gebeurd is dat de kracht die de tegenstander ontwikkeld gewoon naar hem terug stroomt, hij 

duwt als het ware tegen zichzelf. 

Wanneer je deze oefening met regelmaat gaat oefenen zal je bemerken dat je op den duur zelf totaal 

geen inspanning meer hoeft te leveren, terwijl jou opponent alsmaar zijn krachten aan het verspillen 

is. En wanneer je in een verdere fase van deze oefening komt kun je je zelfs permitteren om op één 

been te staan, en krijgt men jou niet omgeduwd. 

Wat vooral in Wado karate belangrijk is, dat je er bewust van bent dat jou balans altijd in orde moet 

zijn. Zo moet je bijvoorbeeld tijdens het eerder genoemde voorbeeld van het instappen met een stoot 



(Junzuki) op ieder moment van richting kunnen veranderen. Het mag dus niet zo zijn dat je tijdens die 

actie niets anders kan dan voorwaarts stappen. Bedenk hierbij wat het voor jou betekend wanneer je 

die tegenstander wil aanvallen, je bent bezig en hij doet een klein stapje naar voren. Hij wil jou 

aanvallen. Je afstand ten opzichte van hem verandert in enkele seconden en tevens word de kans om 

hem uit te schakelen behoorlijk gereduceerd. 

Er blijft voor jou weinig over dan hier razend snel op te reageren door bijvoorbeeld toch maar weg te 

stappen of een andere techniek uit te voeren. 

Om dit te kunnen moet dus jou balans en structuur in orde zijn.   
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