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Voorwoord 
 

Wie bij een cursus zelfverdediging denkt aan: “leren vechten” heeft het 
mis.  Zelfverdediging heeft met veel meer dan vechten te maken. Sterker 
nog: Zelfverdediging betekent, voor ons, juist het zien te vermijden van 
een gevecht. Alleen in de allerlaatste situatie, als er geen uitweg meer is, 
dan moet je weten wat je moet doen.   
 
Onze zelfverdedigingscursus richt zich dan ook op: 

 Hoe herken je een potentieel gevaarlijke situatie? 

 Wat doe je als iemand je uitscheldt? 

 Hoe moet je je gedragen? Moet je juist assertief/aggressief 
gedragen of moet je ontwijken en je angst laten zien. 

 en, als het echt niet anders kan, welke technieken kun je 
gebruiken om je tegenstander van het lijf te houden. 

 
Door deelname aan deze cursus wordt je door verschillende leraren 
bewust gemaakt van wat je eigenlijk allemaal al kan en weet en wat 
nodig is.  
 
Omdat er zoveel verschillende situaties zijn, die ieder een eigen aanpak 
vereisen, hebben wij een zelfverdedigingscursus gemaakt met de 
verschillende sportscholen die op onze locatie trainen. Iedere 
sportschool/leraar brengt zijn eigen specialiteit in: 
 

 Jiu-jitsu: assertiviteit, diverse controle-, bevrijding- en 
verplaatsingstechnieken 

 Kickboksen: Welke houding neem je aan, hoe kun je het beste 
stoten en trappen of stoten en trappen opvangen/blokken. 

 Judo: Hoe kun je het beste je val breken en rollen om geen 
blessures op te lopen en snel op te staan om geen slachtoffer op 
de grond te worden. 

 
De cursus bestaat uit 10 modules van ieder 1,5 – 2 uur. De eerste 
module is een algemene introductie, de laatste module is een examen. 
De overige modules zijn verdeeld over verschillende onderwerpen.   
De cursus wordt vanaf de start wekelijks gegeven.  
Voor informatie over de startdatum, planning, kosten en andere 
onderdelen van de cursus kunt u mailen naar 
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info@chuckysgym.nl of contact zoeken met één van de aangesloten 
verenigingen.  
 
Wij hopen zo de mensen een opstap te geven naar het besef dat je veel 
kan en niet bang hoeft te zijn. Maar als het niet anders kan, dan moet je 
er ook voor gaan. 
 
Maar denk altijd aan de volgende zin: 
“Het beste gevecht, is het gevecht dat nooit heeft plaats gevonden”. 
 
Deze cursus is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Shugyo 
Budo Ryu (Traditioneel Jiujitsu), Chucky’s Gym (Kickboksen) en Yawara 
Judo (Judo). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
      
 
  

Kim van den Berg, Roel Spies 

Henry van de Veer, Fred Slingerland, Robin Schuring 

Ivor Hiltrop 

mailto:info@chuckysgym.nl


 

Pagina | 5 

 

Module 1: Introductie 
 
Kennismaking. 

 Wie zijn wij? 

 Wat is onze achtergrond? 

 Wat kan je de aankomende weken verwachten? 

 Wie zijn jullie? 

 Waarom hebben jullie gekozen om de cursus te volgen? 

 Wie heeft er wel eens in een nare situatie gezeten? 

 Wat gebeurde er dan/wat heb je gedaan? 
 
Liever niet vechten. 
Het belangrijkste is dat fysiek geweld leidt tot alleen maar verliezers. De 
ene verliest meer dan de ander, maar beiden zullen er een trauma aan 
overhouden. Daarom is het van belang dat wanneer mogelijk, het beter 
is om een gevecht uit de weg te gaan. 
 
Eigen ruimte. 
Iedereen heeft z’n eigen ruimte. Wanneer iemand te dichtbij komt, dan 
voelt dat niet prettig. Het is dan belangrijk om dat kenbaar te maken. 
Doe je dit niet, en maak je zelf afstand, dan zal de ander weer in jouw 
ruimte komen. Het is dus van belang dat je voor jezelf opkomt en 
aangeeft wat je niet en wel prettig vindt. 
(Oefening: stap naar de ander toe en stap weg of zeg stop) 
 
Krachtmeting. 
In een gevecht zal iemand die sterker is vaak winnen. Tenzij de ander 
slimmer is. Dat slimmer zijn is enkel te bereiken door training en 
bewustwording. 
(Oefeningen: slaan op stootkussens) 
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Module 2: Zelfverzekerdheid & stevig staan   
 
Zelfvertrouwen: 
De beste manier van omgaan met onveilige situaties is zorgen dat je niet 
in zo’n situatie terecht komt. Voor je plezier wandelen, boodschappen 
doen, in je eentje wachten op de bus of sterker nog, even geld halen bij 
de pinautomaat wil je met rust gelaten worden.  
 
Het uitstralen van zelfvertrouwen maakt dat je minder snel 
lastiggevallen wordt.  In deze tweede module leren we hoe je stevig 
staat en hoe je daarmee zelfvertrouwen uitstraalt.  
 

 Hoe laat je zien dat je niet bang bent, zonder dat dat direct 
agressief overkomt.  

 Op welke manier kun je een verdedigende 
houding aannemen, die de ander niet 
interpreteert als een aanleiding tot vechten.  

 Hoe kun je gebruik maken van de omgeving 
om te zorgen dat je je veilig kunt verplaatsen 

 Wat kan je stemgebruik voor je doen in een onveilige situatie op 
straat.  
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Module 3: Eigen ruimte & Bewegen   
 

Eigen ruimte. 
Iedereen heeft z’n eigen ruimte. Bij de een is dat meer dan bij de ander. 
Het is van belang dat je dat durft aan te geven. 
(oefening: Stap naar de ander toe – ander zegt stop of maakt afstand. 
Doe dit vanaf verschillende kanten) 
 
Assertiviteit. 
Assertief zijn is erg belangrijk. Niet op een agressieve manier, maar wel 
duidelijk. Wanneer je duidelijk zegt wat je wel of niet wilt, zal de ander 
daarvan opkijken in de meeste gevallen.  
(Oefening: etalage kijken – iemand gaat voor je staan, jij zegt er wat van. 
Ook in een rij en iemand kruipt voor. Ook bij een ruzie als omstander) 
 
Bewegen. 
Het is heel erg belangrijk om altijd in balans te zijn. Door in balans te zijn, 
ben je niet makkelijk omver te gooien. 
(Oefening: stabiel staan – ander gaat duwtjes geven uit verschillende 
kanten) 
Je kan niet altijd in balans staan in alle richtingen, dus moet er worden 
gereageerd op de richting waarvan de verstoorder komt. 
(Oefening: vanuit verschillende richtingen geduwd worden en stabiel en 
in balans blijven (mag met een herstel pas) 
Het is nog beter om de verstoorder te ontwijken. Door uit de lijn van de 
aanval te stappen zal je altijd de verstoorder ontwijken. 
(Oefening: 1 rent op de ander af, ander maakt ontwijkende beweging) 
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Module 4: Valtechnieken en rollen    
 

Hoewel we het niet willen, struikelt en valt iedereen weleens. Tijdens 
sport en spel, tijdens werk of de gewone dagelijkse bezigheden als 
boodschappen doen of huishoudelijke werkzaamheden.  De eerste 
escalatie bij een onveilige situatie op straat is dat er een flinke duw 
gegeven wordt, met de bedoeling de ander uit evenwicht of ten val te 
brengen.  Indien je niet meer kan blijven staan ondanks je stevige 
houding uit de vorige module, moet je dus weten hoe je kunt vallen om 
geen blessures op te lopen.   
 
Valongevallen staan al jarenlang op de eerste plaats van de ongevallen 

top 10. 45％ van de 55-plussers die op de Spoed Eisende Hulp belanden 
zijn het slachtoffer van een valongeval. 
 

Het is daarom voor 
iedereen uiterst zinvol 
om veilig te leren 
vallen. Niet wachten 
tot je valt en in het 
ziekenhuis belandt, 
maar direct aan de 
slag om te leren hoe 
je kunt vallen zonder 
je te bezeren! 
 
 
 
 
 

In deze module leren we: 
 

 rollen naar achteren, naar voren en naar opzij 

 valbreken uit zit/hurkpositie naar achteren 

 valbreken uit zit/hurkpositie naar voren 

 valbreken uit zit naar opzij 

 valbreken met tweetallen  
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Module 5: Trappen & Stoten  
 
Agressie: 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en alle acties om een onveilige 
situatie te vermijden, kan het toch gebeuren dat er agressief gedrag 
vrijkomt, dat gepaard gaat met slaan of schoppen.  Inzicht in hoe een 
goede trap of stoot gegeven wordt, leert je ook hoe je tegen een trap of 
stoot het beste verdedigingen kan. (Zie module 8) 
 
Deze module gaat in op trappen en stoten. Met behulp van bokszakken 
en stootkussens oefenen we in het maken van trappen en stoten zonder 
dat jezelf blessures oploopt.  Effectief gebruik van je lichaam door op 
een technisch manier te stoten of trappen maakt het maximale resultaat 
bereikt wordt met minimale kracht.  
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Module 6: Bevrijden  
 
Wanneer het toch op strijd aankomt en je wordt gepakt of omvat moet 
je gaan berijden. Dat kan op 3 manieren: 

1. Slagen, stoten en/of trappen 
2. Hefboom bewegingen 
3. Rotatie bewegingen 

Bij alle bevrijdingen maak je gebruik van slagen, stoten of trappen. 
Bij de bevrijdingen van nr 2 en nr 3, maak je altijd gebruik van 
lichaamsverplaatsing. Dit doe je om de beweging krachtiger te maken. 
 
Slagen stoten en/of trappen: 

 Omvatting vanachter – ellenbogen 3 
keer 

 Omvatting van voren (armen vrij) – 
kopstoot, knie en trap  

 Omvatting om het hoofd van de 
zijkant – stoot in het kruis, knie in   
de knieholte 

 
Hefboom bewegingen: 

 Pakking bij de polsen – trap, handen 
in elkaar, naar het oor 

 Pakking bij de onderarm – trap, cirkel 
draaien 

 Pakking bij de polsen vanachter – 
schieten met beide handen tegelijk en kont naar achter 

 
Rotatie bewegingen: 

 Pakking pols met 2 handen – buitenstappen en draaien 

 Pakking bij de keer van voren – slag over de armen 

 Pakking bij de schouder – slag over de arm 
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Module 7: Valtechnieken & rollen 2  
 
Deze module begint waar de vorige module ‘Valtechnieken” eindigde. In 
de eerste module over valtechnieken is er vooral aandacht besteed aan 
de basis van het vallen. In deze module verlaten we het statische 
gedeelte en gaan we meer aan het werk vanuit de gedachte dat de 
meeste vallen gebeuren vanuit een beweging.  Na de aanvulling op 
module 1, gaan we over tot het gecontroleerd vallen vanuit beweging. 
We gebruiken daarvoor een eenvoudige judoworp en leren aan hoe je 
het best kunt vallen na een duw- of trekaanval,  
 

In deze module leren we: 

 Judo rol 

 Valbreken uit hurkpositie opzij 

 Staande val naar opzij, naar achteren 

 Vallen uit een eenvoudige judoworp 

 Vallen na een aanval (duwen, trekken) 
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Module 8: Stoten, trappen & blokken   
 

Geconfronteerd met een onveilige 
situatie is het raadzaam om zo rustig 
mogelijk te blijven om het overzicht 
te behouden. Rust en overzicht 
geven de mogelijkheid om op de 
juiste manier te reageren op het 
gedrag van de (agressieve) ander.  
Dat geeft ook de mogelijkheid om 
trappen en stoten op een goede 
manier af te weren/blokken.   
 
Het ontwijken of afweren lijkt 

moeilijk, maar is eenvoudig te leren. Een belangrijk aandachtspunt bij 
het afweren en ontwijken is de bescherming van je hoofd. Daarnaast 
moet je leren om de lichaamstaal van de aanvaller te lezen.   
 
In deze module leren we allereerst om te allen tijde ons hoofd te 
beschermen en af te dekken en vanuit verschillende aanvalssituaties de 
trappen en stoten te voorspellen op basis van het gedrag van de ander, 
zodat je adequaat kunt reageren op de trappen en stoten die op je 
afkomen. 
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Module 9: Controle & vrije verdediging  
 

Controle 
Bij een aanval, moet je jezelf verdedigen. Wanneer je de tegenstander 
na de aanval kan controleren, kun je deze overdragen aan de politie.  
Het vergt wel oefening om deze technieken goed te kunnen toepassen. 

 Pakking polsen – trap, loskomen, ude garami 

 Pakking bij de keel tegen de muur – voor je langs trekken tegen de 
muur, ude garami 

 Omvatting om het hoofd zijkant – stoot kruis, weg draaien, ude 
garami naar de grond 

 
 
Vrije gevecht. 
In het vrije gevecht gaan we de oefeningen die we hebben behandeld in 
module 3, module 6 en module 9 toepassen. Je wordt dus aangevallen 
of lastiggevallen en je zult moeten reageren met de daarvoor bestemde 
techniek/handeling die er is behandeld. Dit zal in een wat sneller tempo 
gaan. 
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Module 10: Examen    
 
De laatste module is een examen module.  Op basis van de aangeleerde 
technieken uit de vorige modules, worden er allerlei verschillende 
situaties geschapen waaruit je op een veilige manier moet ontsnappen. 
 
Bij het afnemen van het examen mag publiek aanwezig zijn, zodat 
vrienden en familie kunnen zien wat er geleerd is.  
 
 
 


