
Renrakuwaza en Renzokuwaza 

Deze twee Japanse benamingen staan in het algemeen voor de uitvoer van de diverse gecombineerde 

technieken. 

Maar wat is nou het verschil tussen deze beide benamingen. 

Wel bij de eerste de “Renrakuwaza ” worden de technieken die alhoewel in combinatie aangegeven, 

toch als losse zelfstandige technieken geoefend. 

En de tweede “ de Renzokuwaza “ worden die zelfde technieken als een eenheid uitgevoerd.  

Zo zit er dus een wezenlijk verschil tussen de uitvoer van deze beide benamingen waarbij uitvoer en 

ritme niet gelijk zijn. 

Renrakuwaza: ·Kijken we nu als eerste naar de Renrakuwaza dan zien we dat bijvoorbeeld een 

combinatie van drie technieken welke dus ook echt als drie verschillende technieken dienen te worden 

uitgevoerd. 

Met andere woorden iedere techniek is een zelfstandige techniek, die niets met de andere technieken 

te maken heeft. 

 

Om dit goed te begrijpen moeten we even terug naar de basis van de technieken, waarbij we moeten 

begrijpen dat iedere techniek met een volledige intentie moet worden uitgevoerd.  

Hierbij moeten er aan een aantal eisen worden voldaan. Eisen zoals de juiste power, de juiste timing, 

de juiste snelheid enz.  

Maar ook dienen we er voor te zorgen dat we altijd tijdens de uitvoer van een techniek, het behoud 

van de eigen structuur het uitgangspunt blijft. 

Zo is het ook van belang dat we ongeacht welke techniek dan ook altijd een soort van ontsnappings 

mogelijkheid hebben, het gedrag van de tegenstander is immers niet te voorspellen. 

 

En dit is nou juist wat we oefenen met die genoemde Renrakuwaza technieken, door de verschillende 

technieken toch één voor één uit te voeren zal je merken dat je met meer intentie de uitgevoerde 

techniek kunt laten zien.  

Zo ga je ook als vanzelf leren dat wanneer jij deze oefeningen met de andere leerlingen vanaf een lijn 

uitvoert, je helemaal niet sneller hoeft te zijn dan de mensen die links en rechts om jou heen staan. 

Hier is snelheid helemaal nog niet van belang. 

Wat wel van belang is, is het volgende namelijk dat je jezelf telkens tussen elke uitvoer van een 

techniek controleert. Deze controle houdt in dat je telkens weer opnieuw controleert of je balans 

correct is, dat je telkens controleert of je bij een eventuele tegenaanval wel kunt ontsnappen aan die 

tegenaanval en niet met open ogen in zijn aanval loopt. 

Zo spreken we telkens weer van een goede lichaamsstructuur niet alleen dat je tijdens het stilstaan 

tussen de technieken door in balans moet staan, maar ook in balans moet zijn terwijl je een techniek 

uitvoert. 

Een oefening die we daar voor hebben noemen we pushing hands waarbij we telkens en op bijna 

ieder moment kunnen testen of jij tussen de technieken door wel een goede structuur en balans bezit. 

Deze controle oefening werkt buitengewoon goed en leert jou om meer rust tussen de verschillende 

technieken te verkrijgen. 

Renzokuwaza: ·Wanneer we wat verder gevorderd zijn in de verschillende gecombineerde technieken 

kunnen we de uitvoer snelheid wat op gaan voeren. Waarbij we van individuele technieken overgaan 

in een soort van vloeiende uitvoer. 

Deze vloeiende uitvoer moet natuurlijk ook weer aan een aantal zaken voldoen waarvan er één 

misschien wel de aller belangrijkste is namelijk: Kwaliteit.  

 

 

 

Helaas zien we in vele gevallen echter geen kwaliteit maar kwantiteit, technieken worden afgeraffeld 



omdat ze zo snel mogelijk worden uitgevoerd.  

Een soort van onderlinge wedstrijdjes tussen leerlingen die de snelste willen zijn.  

Iedereen die wel eens op een stage is geweest kent het zeker vanuit zijn of haar ervaring, er wordt 

een combinatie van technieken voorgedaan, en jij moet maar gelijk meedoen. 

In de praktijk zie je dan ook dat in de meeste gevallen die uitvoer niet echt geweldig is en dat de 

meeste leerlingen dan ook maar wat doen, zij volgen de anderen om dat het moet. 

Dit kan natuurlijk niet echt de bedoeling zijn van het oefenen van deze gecombineerde technieken. 

Ook zie je regelmatig dat de aangeboden combinaties te gecompliceerd zijn. Er wordt dan misschien 

wel een uitleg bij gegeven, maar wanneer je dan zo’n combinatie in de dojo gaat oefenen met een 

partner blijkt het allemaal niet echt te kloppen. 

Het is dus van buitengewoon belang dat jou uitgelegd wordt wat en waarom je die technieken in 

combinatie moet oefenen. 

Wanneer we als voorbeeld de combinatie Maegeri – Tobikomizuki – Gyakuzuki gaan oefenen moet je 

dus weten wat je doet en niet klakkeloos alleen maar naar voren stormen. 

Weten wat je doet en waarvoor: ·Als we de bovengenoemde combinatie gaan analyseren en in drie 

delen splitsen krijgen we de volgende zaken. 

Het oefenen van de Maegeri: Hier moet je aan de volgende eisen voldoen namelijk een goede 

structuur en een goede balans, waarbij je na de uitvoer van die schop weer land en opnieuw weer in 

een goede balans en structuur staat. (kun je nadat je je voet hebt neergezet ook ontsnappen van een 

plotselinge aanval van de tegenstander). 

 

De Tobikomizuki: het voorwaarts bewegen vanuit een gevechtstand noemen we Yoriashi 

Tobikomizuki. 

Wat je hier leert is om de stoot kracht niet uit je arm te halen maar uit je achterste been, door het 

verplaatsen van het gehele lichaam neemt de effectiviteit van de stoot toe. 

 

De Gyakuzuki: Zowel bij de Tobikomizuki als bij deze Gyakuzuki slippen we voorwaarts waarbij het 

voorste been als het ware naar voren wordt geschoten, de stoot kracht komt ook hier niet uit de arm 

maar vanuit de heup. 

 

Dit en nog een paar andere zaken zijn de belangrijkste redenen waarom we die gecombineerde 

technieken oefenen. 

Wel moeten we er voor zorgen niet in de valkuil van het automatisme te vallen. 

Vaak zien we dat tijdens de uitvoer van een combinatie men zich niet concentreert op alle technieken 

maar vooral gefocust is op de laatste techniek. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele 

missers (we gaan er altijd vanuit dat iedere stoot of trap raak is).  

Dit soort verkeerde automatisme zie je bijvoorbeeld ook terug in het lopen van de kata’s, waarbij men 

reeds met de volgende techniek bezig is en gemakshalve vergeet om de huidige techniek geheel uit te 

voeren. 
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