
Kihon en Renrakuwaza 

Het woord Kihon betekend Basis en het woord Renrakuwaza betekend voorwaarts gaande technieken 

al of niet in gecombineerde vorm. Beide vormen zij bijzonder belangrijk om de technieken eigen te 

maken en te kunnen beheersen. 

Slecht of half uitgevoerde technieken zullen zeker vanuit de Martiale Arts gedachten leiden tot verlies 

van een gevecht.  

De kihon of basis technieken worden vanuit een stilstaande positie getraind, waarbij een aantal zaken 

een belangrijke rol spelen. Zo is de juiste stand bij een bepaalde oefening belangrijk, belangrijk omdat 

je dan alleen dan het juiste, gevoel, ritme en kracht kunt ontwikkelen en dus een maximum resultaat 

kunt bereiken. Een bijkomend verschijnsel is dat je hierdoor steeds minder spanning in je lichaam zult 

ervaren en daardoor efficiënter je stoten en slagen kunt maken.  

Zo leer je dat spier spanning en ontspanning binnen enkele secondes grote veranderingen in jou 

lichaam teweeg kunnen brengen. Als voorbeeld geef ik jou hier dit om te overdenken. Is het zinvol om 

wanneer je tijdens het trainen van Junzuki (het voorwaarts instappen met een stoot) nadat je de stoot 

gemaakt hebt nog steeds je vuist en je arm te spannen. 

Het antwoord hierop is natuurlijk nee, beter is het om tot een volledige ontspanning te komen om 

daarna weer accuraat de volgende oefening uit te kunnen voeren.  

Zo zie je vaak dat iemand vanuit stand stoten aan het oefenen is en daarbij zijn benen stevig neerzet, 

hij krijgt hierbij het gevoel dat hij hele sterke stoten maakt, maar niets is minder waar. Zijn stoten zijn 

stoten zijn helemaal niet zo sterk omdat hij een deel van zijn krachten gebruikt om sterk te staan, en 

niet om te stoten. 

Een aantal eenvoudige oefeningen met een partner maken jou snel duidelijk dat je in sommige 

gevallen, je technieken anders zult moeten uitvoeren.  

Renrakuwaza of wel de lopende technieken, kunnen op vele verschillende manieren en variaties 

getraind worden. Zo kun enkel en alleen een schop of een stoot uitvoeren, maar natuurlijk ook deze 

twee technieken combineren en uitvoeren. Hier komen wel wat andere zaken waar we rekening mee 

moeten houden tevoorschijn. 

Zo moet je leren dat ondanks dat je een gecombineerde techniek uitvoert, de technieken strikt 

genomen toch stuk voor stuk moeten worden uitgevoerd. Dus wanneer je een combinatie van een 

schop en een stoot uit gaat uitvoeren moet je daar zeer bewust van zijn. Zo moet je er ook bewust 

van zijn dat deze gecombineerde technieken in echte gevechten niet op deze manier gebruikt kunnen 

worden.  

Ik hoor jou nu zeggen; ja maar waarom trainen we dan deze technieken?. Het trainen van deze 

Renrakuwaza is om te leren snel van situatie te kunnen veranderen met daarbij het belang van de 

balans, de nodige power en snelheid niet uit het oog te verliezen. 

Zo kun je wel een geweldige voorwaartse schop maken, maar als jij je tegenstander mist of hij 

blokkeert deze techniek, neemt hij jou aanval gemakkelijk over en zal je snel je zelf in veiligheid 

moeten kunnen brengen.  

Met andere woorden; wat je ook doet en hoe je ook beweegt, altijd zal er een ontsnappings-

mogelijkheid in jou technieken moeten zitten. Voorbeeld: Laten we zeggen dat je bezig bent om in te 

stappen met een voorwaartse stoot (junzuki) op het moment dat jij halverwege bent doet jou 

tegenstander een stap voorwaarts. De situatie verandert binnen een seconden en hierop zal jij 

moeten anticiperen bijvoorbeeld door zijwaarts of desnoods achterwaarts weg te stappen. Dit kan je 

alleen maar doen als je de volledige controle hebt over je techniek, en je mag van geluk spreken dat 

je niet zelf uitgeschakeld word omdat je niets anders kan dan voorwaarts gaan.  
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