
De zin en zinloosheid van de Renrakuwaza (renzokuwaza). 

Natuurlijk heeft het lopen (oefenen) van deze gecombineerde technieken zeker zin, maar de manier 

waarop dit regelmatig in de dojo beoefend wordt zou eens wat kritischer bekeken mogen worden. 

Wat we vooral zien tijdens de uitvoer van deze oefeningen, is dat er een soort van mini competities 

ontstaan tussen de diverse leerlingen. Deze mini competities monden dan uit in wie kan het snelste 

die combinatie uitvoeren. En dat kan toch nooit de bedoeling van deze technieken zijn. 

Het gevolg hiervan is dat er langzaam maar zeker meer oog is voor kwantiteit dan voor de kwaliteit 

van deze oefeningen.  

Zo is bij de meeste leerlingen, maar ook de leraren niet echt helemaal bekend waarvoor we deze 

gecombineerde technieken nou eigenlijk oefenen. 

De meeste van deze gecombineerde technieken zullen in de praktijk niet uitgevoerd worden zoals dat 

in het echt zou moeten gebeuren. 

Zo is een combinatie van schop en stoot zeker aanvaardbaar in de praktijk, ook een techniek als 

yoriashi tobikomizuki gevolgd door een schop of een stoot is aanvaardbaar. 

Maar zodra we gaan beginnen aan driedelige technieken moeten we ons afvragen of dit nog wel zin 

heeft, geen mens zou het toch in zijn hoofd halen om op een dergelijke manier iemand aan te vallen. 

Toch oefenen we deze technieken regelmatig tijdens de les, onder het mom dat het zinvol is om dit zo 

te oefenen. Je zou er een betere trap techniek van krijgen en meer inzicht in het snel anticiperen op 

de tegenstander. 

Van al dit soort uitspraken komt in de praktijk helemaal niets terecht, en van het daadwerkelijk 

oefenen daarvan al helemaal niets. 

Zo zie je vaak op seminars dat leraren een bepaalde combinatie voordoen die dan een keer of vier vijf 

en soms wat meer wordt doorgenomen, om daarna weer vergeten te worden. Ook bij examens zie je 

dit verschijnsel, mensen krijgen opdrachten die volkomen misplaatst zijn, zij hebben hier moeite mee 

en krijgen daar een slechte beoordeling overheen. 

Wanneer je hier dan een leraar of examinator over aanspreekt, zeggen ze ijskoud dat zo’n leerling dan 

maar harder had moeten oefenen. 

Maar is het lopen en oefenen van de Renrakuwaza dan zinloos?, nee natuurlijk niet, maar we moeten 

ons er wel bewust van zijn wat nou het eigenlijke doel is van deze combinatie technieken. 

Wanneer we klaar staan om die renrakuwaza te gaan oefenen doen we dit vooral vanuit een andere 

stand dan die we gebruiken om de basis technieken te oefenen. We staan in gevechtstand en 

verplaatsen ons vrijwel altijd weer naar een nieuwe gevechtstand. 

En dat is nou precies waar het om draait, na iedere actie (één techniek en niet meerdere) moeten we 

er voor zorgen dat we weer voor de volle honderd procent goed staan.  

En onder goed staan, verstaan we in balans, gegrond, klaar voor de volgende actie, maar ook klaar 

om te ontsnappen als het mis gaat. 

Dit zijn de zaken die de renrakuwaza ons leert, en niet het maar zinloos variëren van dezelfde 

technieken. 

Het woord combinatie moet je dan ook in een ander licht zien dan als “combinaties van technieken”. 

Iedere techniek is een op zichzelf staande eenheid die ook als zodanig geoefend moet worden. 

Wanneer we een gecombineerde techniek als Yoriashi Tobikomizuki gevolgd door een Maegeri 

bekijken zien we meestal het volgende gebeuren. 

Vanuit de gevechtstand wordt de uitval Tobikomizuki maar half uitgevoerd omdat er meer oog is voor 

de opvolgende trap. Men is al bezig met de tweede techniek voordat de eerste werkelijk uitgevoerd is. 

De uitval met Tobikomizuki zou reeds voldoende moeten zijn om een tegenstander uit te schakelen. 

Sterker nog, als de tweede techniek de Maegeri als finishing Touch beschouwd wordt. zit je er echt 

helemaal naast.  

Simpel gezegd kijk eens naar de afstand tussen jou en je tegenstander. 



Wanneer je hem zou raken met die Tobikomizuki sta je zo dichtbij dat het praktisch onmogelijk is om 

die schop techniek uit te kunnen voeren, omdat die tegenstander gewoon te dichtbij staat. Daarbij 

komt nog dat we het normaal vinden om onze tegenstander(s) als een willoos slachtoffer te zien, die 

klakkeloos afwacht wat wij met hem gaan doen. 

Dat is natuurlijk niet zo, een tegenstander zal bijna als vanzelf ook reageren op de bewegingen die jij 

maakt. Dus moet je er wel zeker van zijn dat jou aanval ook echt het gewenste effect heeft, namelijk 

het (volledig) uitschakelen van de tegenstander. 

Nawoord: 

Renrakuwaza is veel meer dan slechts het uitvoeren van diverse technieken in verschillende 

combinaties. Veel belangrijker is dan we de principes die het Wado karate rijk is beoefenen, waarbij 

we niet uit het oog mogen verliezen dan het Wado karate niet slechts een karatestijl is, maar een 

echte martiale art. 
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