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TAEKWON-DO 

1. Krijgskunst 
 
Taekwon-Do is niet zo maar een sport, het is een krijgskunst. Dat wil zeggen dat er bepaalde tradities en 
gebruiken uit het oude Oosten (in ons geval Korea) aan verbonden zijn, dat er een bepaalde filosofie 
achter steekt, enz. Om beter te begrijpen waar Taekwon-Do eigenlijk voor staat, volgen hieronder 
enkele belangrijke punten in verband met het ontstaan, de geschiedenis, de filosofie en de principes van 
deze Koreaanse verdedigingssport. 
 

2. Historische achtergrond (Taekwon-Do Yoksa) 
 

In het Oosten heeft elk land wel één of meerdere krijgskunsten, oorspronkelijk 
beoefend door monniken, boeren, … die zich meestal zonder wapens en dus met 
blote handen en voeten moesten verdedigen tegen aanvallers. Korea vormde daar 
geen uitzondering op. Eén van de Koreaanse “martial arts” was het taek kyon. Op 15-
jarige leeftijd werd Choi Hong Hi (geboren in 1918) aangemoedigd om deze oude 
krijgskunst aan te leren.  
 

Van 1909 tot 1945 werd Korea bezet door Japan. De overheerser probeerde de eigen gevechtssporten 
(zoals bijvoorbeeld judo en karate) aan de Koreanen op te dringen, o.a. door de Koreaanse vormen te 
verbieden. Ook al werden ze soms nog in het geheim beoefend, toch gingen deze Koreaanse vormen 
sterk achteruit.  
 
In 1938 vertrok Choi naar Japan om er te studeren. In 2 jaar tijd behaalde hij er tevens de zwarte gordel 
in karate. Bij zijn terugkomst in Korea zette hij zich in voor de bevrijding van zijn land, waardoor hij werd 
opgepakt en in een Japanse gevangenis terechtkwam. 
 
In 1945 werd Korea bevrijd. Choi werd luitenant in het Koreaanse leger. Steeds meer groeide bij hem 
het besef dat Korea terug een eigen krijgskunst moest krijgen. Choi Hong Hi begon met het ontwikkelen 
van nieuwe technieken en eind 1954 was de basis gelegd voor een nieuwe Koreaanse krijgskunst, die op 
11 april 1955 de naam Taekwon-Do kreeg. 
 
Op het spirituele vlak is Taekwon-Do afgeleid van de traditionele Koreaanse ethische en morele 
waarden. Zelfs al werden het taek kyon en karate soms als referentie gebruikt, toch zijn op het fysische 
vlak de technieken gebaseerd op wetenschappelijke principes (vooral de wetten uit de fysica). Hierdoor 
komt het dat Taekwon-Do verschillend is van om het even welke andere gevechtssport (cfr. de 
golfbeweging en de relatie kracht-ontspanning). 
 

Ondertussen was Choi generaal geworden, zodat hij zijn sport eerst kon introduceren in het leger. Op 22 
maart 1966 werd de International Taekwon-Do Federation (ITF) opgericht. Als gevolg van o.a. politieke 
druk en door de toenemende strubbelingen tussen Noord- en Zuid-Korea  verliet de generaal in 1972 
opnieuw zijn vaderland. Hij vestigde zich in Canada.  
 
Als reactie hierop werd in Zuid-Korea WTF (World Taekwondo Federation) opgericht. Beide vormen van 
Taekwon-Do hebben dezelfde basis, maar ze zijn zo uit elkaar gegroeid dat de verschillen groter zijn dan 
de gelijkenissen.  
 
De generaal heeft met het evolueren van de tijd en de veranderende behoeften van de maatschappij 
steeds aanpassingen aangebracht. Het ITF Taekwon-Do stond onder invloed van zijn stichter niet stil, het 
is een evoluerende sport en staat ook bekend als het originele Taekwon-Do.  
 
Op 15 juni 2002 overleed generaal Choi. 
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3. Betekenis 
 
TAE staat voor alle beentechnieken, KWON voor de handtechnieken en DO is  
de weg, de filosofie.  
 
De “DO” omvat de 5 principes van Taekwon-Do:  

 Hoffelijkheid 

 Integriteit 

 Zelfbeheersing 

 Onbedwingbare geest 

 Doorzettingsvermogen 
 

Taekwon-Do kent ongeveer 3200 technieken. 
 

4. Disciplines 
 

 Fundamental movements (standen, aanvallende en verdedigende arm- en beentechnieken) 
 

 Tul 
Met stijlbewegingen stelt de taekwondoïn (beoefenaar van Taekwon-Do) zich een denkbeeldig gevecht 
voor waarin hij zowel aanvallende als verdedigende technieken gebruikt tegenover verschillende 
personen.   
 
De witte gordel leert nog geen echte tul, maar leert de voorbereidende bewegingen:  
Saju Jirugi (4-zijden aanval) en Saju Makgi (4-zijden verdediging). 
 
Tips 

 De tul  moet beginnen en eindigen op dezelfde plaats. 

 De spieren van het lichaam zijn volledig ontspannen na 
iedere beweging en gespannen tijdens de beweging. 

 Voer ritmische bewegingen uit. 

 Iedere beweging uitvoeren met zin voor realisme. 

 Zorg dat je de betekenis en het doel kent van elke  
beweging. 

 Toon voldoende kracht tijdens de uitvoering.  

 
Er zijn 24 tuls in Taekwon-Do. Dit komt omdat het leven van de mens, misschien wel honderd jaar, 
vergeleken kan worden met één dag (telt 24 uur) ten opzichte van de eeuwigheid. 
Choi schrijft: “The patterns represent 24 hours. One day, or all my life”. 
 

 Kyokpa 
Kyokpa, ook wel power breaking genoemd, houdt in dat breekborden met bepaalde technieken 
gebroken dienen te worden. Bij breektechnieken is niet zozeer kracht belangrijk, maar vooral techniek, 
snelheid en het mentale aspect zijn van belang. 
 

 Special techniques 
Hoogte- en vertesprongen worden op spectaculaire wijze uitgevoerd.  

 
 Pre-arranged free sparring 

Dit wordt ook wel traditioneel sparring genoemd. Het is een vrij jonge discipline dat voornamelijk 
demonstratief is. Hierbij worden alle technieken uit Taekwon-Do gebruikt in combinatie met 
acrobatische en spectaculaire bewegingen.  
 

Voor meer info omtrent het beoordelen 
van tul op een kampioenschap, kijk je 

best eens naar de basiscursus 
‘Scheidsrechteren’. 

(zie: www.won-hyo.be) 
Dit geldt eveneens voor de andere 
onderdelen die aan bod komen op 

wedstrijden. 

 

http://www.won-hyo.be/
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 Sparring 
Sparring is het vrije gevecht, gebonden aan welbepaalde regels, waarbij punten dienen gemaakt te 
worden door te trappen en stoten naar het hoofd en lichaam. Om  de veiligheid te garanderen, wordt er 
gebruik gemaakt van beschermingsmateriaal. 
 
Er bestaan 2 vormen, namelijk semi-contact (doorlopend systeem) en pointfighting (punt-stop 
systeem). 
 
Bij het punt-stop systeem is het de bedoeling om zo snel mogelijk een geldig punt te maken, zonder zelf 
geraakt te worden. Wanneer er een punt gescoord wordt, gaan beide kampers terug naar hun 
beginpositie en pas daarna wordt de wedstrijd hervat. 
 
Bij het doorlopend systeem wordt de wedstrijd enkel stopgezet wanneer er een fout wordt gemaakt 
door één  van de kampers.  
 
Puntenverdeling: 

 1 punt: 

Alle toegelaten handtechnieken nopunde (hoog) en kaunde (midden). 

 2 punten: 

Alle toegelaten beentechnieken kaunde (midden). 

 3 punten: 

Alle toegelaten beentechnieken nopunde (hoog).  

Waarschuwingen: 

 Een ‘illegaal’ lichaamsdeel aanvallen, zoals de rugzijde, alles onder de gordel, …  

 Met beide voeten uit de ring gaan (wanneer iemand jou met opzet uit de ring duwt, zonder 

dat deze persoon een techniek uitvoert, krijg jij uiteraard geen waarschuwing). 

 Vallen (dit betekent dat een lichaamsdeel, buiten de voeten, de grond raakt).  

 Iemand vasthouden/vastnemen/duwen. 

 Beenveeg.  

 Doen alsof je geraakt bent, doen alsof je gewond bent om voordeel te krijgen.  

 Opzettelijk het gevecht vermijden. 

 Doen alsof je een punt scoort door te juichen, jouw arm op te heffen, …  
 

Opgelet: De som van 3 waarschuwingen betekent automatisch dat er 1 punt afgetrokken  wordt! 

 

Overtredingen/fouten (leidt tot minpunten): 

 De kalmte verliezen.  

 Een tegenstander beledigen op eender welke manier.  

 Bijten en krabben. 

 Aanvallen met de knie, elleboog of het voorhoofd.  

 Een tegenstander aanvallen die gevallen is.  

 Een ‘illegaal’ lichaamsdeel aanvallen met hard contact. 

 Onvrijwillig hard contact.  

 
Diskwalificatie: 

 Wangedrag tegenover scheidsrechters of het negeren van instructies. 

 Vrijwillig hard contact. 

 3 overtredingen. 

 Onder invloed zijn van alcohol of drugs. 

 

 



 

  6 

 Matsogi 
Studenten Taekwon-Do leren matsogi om de technieken, die in de tuls aangeleerd worden, te leren 
toepassen in sparring.  Er zijn drie soorten matsogi: sambo matsogi (3-steps), ibo matsogi (2-steps) en 
ilbo matsogi (1-steps).   
 

Sambo matsogi (3-steps) 

- Tegenover elkaar staan en groeten. 
 

- Aanvaller (wordt vooraf afgesproken) meet de afstand die nodig is om de aanval op een correcte 
manier uit te voeren.  
 

- Aanvaller gaat (met het rechterbeen achteruit) in gunnun sogi palmok najunde makgi staan 
(loopstand, lage afweer met de linker onderarm). De verdediger staat in chunbi.  

   Beginpositie voor elke 3-step!  
 

- Er wordt afgesproken welke techniek er uitgevoerd wordt. 
 

- Aanvaller geeft kihap (een soort kreet) om aan te geven dat hij klaar is. Daarna doet de 
verdediger hetzelfde. Het is belangrijk dat je voor je kihap geeft, weet hoe je gaat 
aanvallen/verdedigen. Denk dus eerst even na en geef daarna pas kihap! 
 

- De aanvaller valt aan, de verdediger verdedigt. Dit gebeurt drie keer. Daarna voert de 
verdediger een tegenaanval uit.  
 

 

 

 

 

 

Ibo matsogi (2-steps) 
Verschil met 3-steps:  

 Er wordt maar twee keer aangevallen in plaats van drie keer.  

 Deze aanval bestaat uit een trap + stoot (of omgekeerd) in plaats van drie maal dezelfde 
techniek.  

 Beginpositie aanvaller: niunja sogi palmok daebi makgi (L-stand, gevechtshouding). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilbo matsogi (1-steps) 
Bij 1-steps wordt vertrokken vanuit chunbi, zowel voor de aanvaller als de verdediger. Er wordt één 
aanval gegeven die kan geblokkeerd of ontweken worden. Hierna wordt er één tegenaanval gegeven. 
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 Hosinsul 
Zelfverdediging tegen ongewapende en gewapende tegenstanders, waarbij ook zelfcontrole, beheersing 
van technieken en kennis van de vitale punten belangrijk is.  
 

 Fysisch contact aanvaller 
Een tegenstrever houdt u vast, er zijn drie mogelijkheden waarop je je kan verdedigen:  
- Aanvallende beweging: counteren met slag of stamp op een vitale plaats of kwetsbaar 

lichaamsgedeelte. 
- Brekende beweging: op het aanvallende lichaamsdeel. 
- Bevrijdende beweging: door draaiende beweging, gevolgd door tegenaanval. 

 

 Aanvaller met wapens 
Je wordt aangevallen met één of meerdere wapens. Uitwijken is het meest aangewezen. Let erop 
dat je naar links of rechts uitwijkt en niet naar achter in één rechte lijn.  

 
Realisme is steeds heel belangrijk! Wanneer je in het echte leven aangevallen wordt, is de veiligheid van 
jezelf en anderen steeds het belangrijkste (en niet een gevecht winnen). Wanneer je de kans hebt om te 
vluchten, doe dit dan. Onthoud: Een vermeden gevecht is steeds een gewonnen gevecht. Werk dus 
steeds preventief en probeer geweld te vermijden! 
 
Bij hosinsul op een examen moet je duidelijke en strakke technieken laten tonen! Zorg ervoor dat het 
niet rommelig wordt. Beter een makkelijke en korte techniek gebruiken dan jezelf in de problemen 
werken. 
 
Hou dus steeds rekening met volgende aspecten: 

- Veiligheid en realisme 
- Wet van de zelfverdediging en de ‘do’ 

 

 Verder nog…  
o Conditietraining  

o Stootkussentraining 

o Kracht, lenigheid, uithouding, snelheid 

o …  

5. Theorie van de kracht 
 

Actie-Reactie: elke kracht heeft een even grote tegengestelde kracht. Daarom wordt in Taekwon-Do 
bij elke beweging de hand snel teruggetrokken naar de heup. 

 

Concentratie: de maximale kracht wordt pas op het moment van de impact gegeven. 
 

Evenwicht: het lichaam wordt in evenwicht gehouden bij elke techniek. Dit kan door een goede 
stand/stelling aan te nemen. 

 

Ademhaling: de controle van de ademhaling heeft niet alleen invloed op de snelheid en kracht. Het 
kan het lichaam ook voorbereiden op een slag of stoot.  Adem nooit in op het moment van impact 
maar adem uit! 

 

Golfbeweging: relatie kracht – ontspanning (zie: volgende pagina). 
 

Snelheid: dit is de meest essentiële factor bij het aanroepen van kracht of druk. Wetenschappelijk 
geldt dat kracht gelijk is aan de massa x versnelling. 
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6. Golfbeweging 

 
Uniek binnen Taekwon-Do is de sinusgolf (sinewave of golfbeweging) om maximale kracht te genereren 
volgens de theorie van de kracht. In vrijwel elke beweging wordt gebruik gemaakt van deze 
golfbeweging. De golfbeweging is natuurlijk en eenvoudig. 
 

 
 
De armen en benen moeten gebogen zijn terwijl het lichaam in beweging is (= we zijn ontspannen). 

- Lichaam is ontspannen: lichaamsdelen werken elkaar niet tegen dus er is extra snelheid bij de 
techniek.  

- Kracht = massa x versnelling  dus een kleine winst in snelheid is een grote winst in kracht. 
 

We moeten tevens gebruik maken van een “knievering” (kneespring) op de juiste wijze.  
- Wanneer we de knie buigen terwijl we vooruit bewegen, wordt het lichaam op en neer 

bewogen.  
- Ons centrum van massa wordt dus verplaatst over een curve, wat per definitie een vorm van 

acceleratie is.  
 
Ons lichaam “valt” neerwaarts aan het einde van de techniek.  

- Gebruik maken van zwaartekracht werkt terug in ons voordeel. 
- De acceleratie neemt daardoor ook toe op het moment van impact.  
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7. Tempo’s  
 
De basis van de golfbeweging is neer-op-neer, dat wil zeggen dat er altijd eerst een neerwaartse 
beweging is. Deze wordt gevolgd door een opgaande beweging en eindigt terug met een neerwaartse 
beweging.   
 
Er zijn echter varianten op de golfbeweging, die afhankelijk zijn van het tempo van de beweging en de 
combinatie van de technieken.  Er zijn in totaal vijf verschillende tempo’s. 
 
Normal motion 
In Saju Jirugi, Saju Makgi en Chon-Ji maakt de student 
kennis met het normale tempo van aaneengesloten 
bewegingen. Dit is dus de eerste “motion”. Bewegingen 
worden in een normaal tempo uitgevoerd met een 
volledige  golfbeweging in één  ademhaling.   
Opmerking: er is slechts een theoretische stop tussen 
twee uitgevoerde bewegingen. 
 
Continuous motion 
In Dan-Gun leert de Taekwon-Do student de tweede 
motion: continuous motion of het opeenvolgende 
tempo. Twee bewegingen worden opeenvolgend 
uitgevoerd, met tweemaal een golfbeweging in één 
ademhaling (FFFFfffffffffffffffFFFF). 
 
Fast motion 
Do-San brengt er een nieuwe motion bij: de fast motion of snel 
tempo.  Twee bewegingen worden snel achter elkaar uitgevoerd 
met tweemaal een golfbeweging in twee ademhalingen. 
Let wel: de eerste golfbeweging is een volledige golf, de tweede 
slechts het bovenste stuk. 
 
Connecting motion 
Pas bij Yul-Gok komt er weer een nieuwe motion bij: connecting motion of 
verbonden tempo. Twee bewegingen worden verbonden uitgevoerd, met 
één golfbeweging in één ademhaling. 
 
Slow motion 
Joong-Gun completeert de vijfde en laatste motion: slow motion (langzaam tempo). Bij slow motion 
wordt de beweging wel langzaam uitgevoerd, maar in relatie met de theorie van de kracht dient er wel 
een acceleratie aan het einde van de beweging plaats te vinden.  Er is één (vertraagde) beweging, één 
golfbeweging in één (vertraagde) ademhaling. Slow motion uitvoeringen van technieken zijn om de 
student meer lichaamscontrole en balans te laten oefenen. 
 
 
De vijf verschillende tempo’s bepalen de golfbeweging, waarvan er drie varianten zijn: 
Uitsluitend in normal motion, continuous motion en slow motion is er sprake van een volledige 
golfbeweging (neer-op-neer). 
 
Bij fast motion is er sprake van 2/3 golfbeweging.  Een voorbeeld hiervan vinden we in Do-San: de twee 
stoten die de ap cha busigi volgen. 
 
Bij connecting motion is er sprake van 1/3 golfbeweging, aangezien er alleen een neergaande beweging 
plaats vindt. Een voorbeeld hiervan is te zien in Yul-Gok: de stoot die op het tweede haakblok volgt. 
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8. Opwapening 

 
 Handtechniek met 1 hand 

De arm die niet gebruikt wordt voor de techniek (en dus tijdens de uitvoering naar de heup wordt 
getrokken) staat steeds met de bovenkant van de pols naar boven (zoals we een uurwerk aflezen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We gebruiken het deel van de arm langs de pinkzijde (buitenkant): 
De arm vertrekt langs boven (vingers naar boven) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele voorbeelden: 
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We gebruiken het deel van de arm langs de duimzijde (binnenkant) of bovenkant: 

De arm vertrekt langs onderen (vingers naar beneden) 
 

 
 
 

 
 

 
Enkele voorbeelden: 

 

 
 
 
 
 

 
 Handtechniek met 2 handen 

DAEBI: De 2 meest voorkomende afweren zijn sonkal daebi makgi en bakkat palmok daebi makgi. Bij de 
opwapening komen de handen diagonaal vanachter en van boven. De handen draaien bij het uitvoeren 
van de techniek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele voorbeelden: 
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SANG MAKGI & HECHYO MAKGI: Bij de opwapening worden de armen gekruist voor het lichaam. Ook 
hier draaien de armen bij het uitvoeren van de techniek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele voorbeelden: 
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EXAMENREGLEMENT 

 
De evolutie van een Taekwon-Do student wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een gordel (ti) die 
boven de dobok wordt gedragen. Deze gordel kan je verkrijgen na een geslaagd kupexamen.  
 

Streepjesexamen 

 
- Dit examen is enkel voor de groepen jeugd (jonge kinderen wit tot en met geel). 
- Elk lid moet 4 zwarte streepjes behalen alvorens deel te nemen aan een kupexamen. 
- Leden die mogen deelnemen aan dit examen, worden persoonlijk uitgenodigd door de trainers. 

De trainers zijn ook degene die dit examen afnemen.  
 
 

Kupexamen 

 
- Kupexamens vinden op regelmatige basis plaats zodat iedereen de kans krijgt regelmatig een 

hogere graad te behalen.  
- Een kupexamen wordt afgenomen door de (hoofd)trainer.   

 
 

Danexamen 

 
- Deze zijn op federatieniveau en vinden 2x per jaar plaats. 
- Vergeet niet dat je vanaf witte gordel al toe werkt naar een danexamen. 

 
 

Aandachtspunten  
 

- Zorg bij elk kupexamen dat je je Taekwon-Do paspoort bij hebt met hierin €15 (gepast geld). 
- Doe bij examens altijd de volledige ITF dobok aan, dus niet in T-shirt.  
- De trainers beslissen wanneer je deelneemt aan een examen. Hierbij wordt er zowel gekeken 

naar de vaardigheden alsook de aanwezigheid, inzit, houding, motivatie en trainingsintensiteit 
(!) tijdens de trainingen én buiten de trainingen. 

- Je komt nooit zelf vragen wanneer je examen mag doen! Ook ouders vragen dit voor hun 
kinderen! De trainers beslissen objectief wanneer er en examen is! Wie toch naar een examen 
vraagt moet automatisch langer wachten. 

- Al de theorie, basistechnieken, … van voorgaande examens moeten steeds gekend blijven! 
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EXAMENPROGRAMMA 
Hieronder vind je het examenprogramma tot en met rood-zwart en op de volgende pagina het 
programma voor zwarte gordel. Hierbij komt ook nog de theorie en een toetsing van de basistechnieken 
(zie verder).  Ook wordt de algemene conditie getest en moet je tonen dat je gecontroleerd kan sparren 
en je technieken uitvoeren op kussens. 
 

 
 
  

Examen voor Nieuwe Tul Matsogi (steps) Hosinsul (zelfverdediging) 
Kyok-Pa 

(breektechnieken) 

Wit-geel: 
9e. Kup 

Saju Makgi 
Saju Jirugi 

  

Keuze examinator 

Geel : 
8e. Kup 

Chon-Ji Sambo-Matsogi 
5 Technieken 

 

Geel-groen: 
7. Kup 

Dan-Gun Sambo-Matsogi 
10 Technieken 

2 polsaanvallen 

Groen: 
6. Kup 

Do-San Sambo-Matsogi 
12 Technieken 

3 polsaanvallen, wurging 

Groen-blauw: 
5. Kup 

Won-Hyo Ibo-Matsogi 
5 Technieken 

3 polsaanvallen, 3 wurgingen 

Blauw: 
4. Kup 

Yul-kok Ibo-Matsogi 
10 Technieken 

omstrengeling, dubbele Nelson 
 

 
Blauw-rood: 

3. Kup 
 

Joong-Gun Ilbo-Matsogi 
8 Technieken 

vastnemen schouders, 
2 mesaanvallen 

Rood: 
2. Kup 

Toi-Gye 
Ilbo-Matsogi 

12 Technieken 
 

2 mesaanvallen, 
2 stokaanvallen 

Rood-zwart: 
1. Kup 

Hwa-Rang Ilbo-Matsogi 
15 Technieken 

2 pistoolaanvallen 
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Examen 
voor 

Tul Matsogi Hosinsul Kyok-Pa Ilon Bijkomend 

I. Dan 
Boosabum 

Choong-Moo 
Hwa-Rang 

Toi-gye 

en opgelegde tul 

Sambo-, Ibo-, 
Ilbo-Matsogi 

Jayu Matsogi 

3 polsaanvallen 
3 wurgingen 

1 omstrengeling 
1 dubbele Nelson 

1 vastnemen 
schouders 

4 mesaanvallen 
3 stokaanvallen 

2 pistoolaanvallen 
2 afweren op trap 

Dollyo 
Chagi en 
Bandae 
Dollyo 

Chagi als 
Kombinatie 
Tymio nopi 

Op vraag 
examinator 

 

II. Dan 
Boosabum 

Kwang-Gae 
Po-Eun 

Ge-Baek 
en opgelegde tul 

Sambo-, Ibo-, 
Ilbo-Matsogi 

Jayu Matsogi 

Idem als 1e Dan 
+ 

Liggend 
Tegen muur gedrukt 

Op stoel zittend 
Verdediging tegen 2 

aanvallers 
Verdedigen van 

iemand anders in 
nood 

Aantonen vitale 
punten en 

drukkingspunten 

Twimyo 
Dollyo 
Chagi 

Handtechni
ek naar 
keuze 

 

Op vraag 
examinator 

minstens 2 
scheidsrechtersinzet*

* 

III. Dan 
Boosabum 

Eui-Am 
Choong-Jang 

Juche 
en opgelegde tul 

Sambo-, Ibo-, 
Ilbo-Matsogi 

Jayu Matsogi 

Opgelegd door 
examinator uit 

voorgaande 
volledige 

programma 

Twimyo 
Bandae 
Dollyo 
Chagi, 

Twimyo 
Dollmyo 

Yop Chagi 

Op vraag 
examinator 

minstens 4 
scheidsrechtersinzet*

* 

Voor IV dan en verder moet  tussen ieder examen een IIC cursus gevolgd worden. 
De toelating tot IV DAN en hoger hangt af of betrokkene kan aantonen dat hij actief gewerkt heeft voor ITF- B (organisator-

scheidsrechter bijvoorbeeld). 

IV. Dan 
Sabum 

Sam-Il 
Yoo-Sin 

Choi-Yong 
en opgelegde tul 

Sambo-, Ibo-, 
Ilbo-Matsogi 

Jayu Matsogi 

Opgelegd door 
examinator 

Opgelegde 
breektesten 

Op vraag 
examinator 

minstens 6 
scheidsrechtersinzet*

* 

V. Dan 
Sabum 

Yon-Gae 
Ul-Ji 

Moon-Moo 

en opgelegde tul 

Sambo-, Ibo-, 
Ilbo-Matsogi 

Jayu Matsogi 

Opgelegd door 
examinator 

Opgelegde 
breektesten 

Op vraag 
examinator 

minstens 6 
scheidsrechtersinzet*

* 

VI. Dan 
Sabum 

So-San 
Se-Jong 

Ilbo Matsogi 
Opgelegd door 

examinator 
Opgelegde 

breektesten 
Op vraag 

examinator 

minstens 6 
scheidsrechtersinzet*

* 

De toelating tot VII DAN en hoger hangt af of betrokkene kan aantonen dat hij actief gewerkt heeft voor ITF- B (organisator-
scheidsrechter bijvoorbeeld). 

VII. Dan 
Sahyun 

Tong-Il    
Op vraag 

examinator 

minstens 6 
scheidsrechtersinzet*

* 
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Wit-gele gordel (9e kup) 
 
 

 
Neem zeker het algemeen deel over Taekwon-Do (vanaf p. 3) eerst goed door!  

 

a) Theorie  
 Geschiedenis Taekwon-Do 

- Ontstaan in Korea, op 11 april 1955.  
- Stichter: generaal Choi Hong Hi.  
- Oprichting ITF (International Taekwon-Do Federation): 22 maart 1966.  
- Krijgskunst met ongeveer 3200 technieken. 

 
 Betekenis Taekwon-Do (de weg van de voet en de vuist) 

Tae: alle beentechnieken (voet) 
Kwon: alle handtechnieken (vuist) 
Do: de weg, de filosofie (ethische aspect)  

 De 5 principes: 
(H) Hoffelijkheid 
(I) Integriteit (≈ eerlijkheid)  
(Z) Zelfbeheersing 
(O) Onbedwingbare geest 
(D) Doorzettingsvermogen 

    
 De eed van Taekwon-Do (Kwaran soon soo)  
 Ik zal de leerstellingen van Taekwon-Do naleven. 
 Ik zal mijn instructeur en alle hogere graden respecteren. 
 Ik zal Taekwon-Do nooit misbruiken. 
 Ik zal streven naar vrijheid en rechtvaardigheid. 
 Ik zal bouwen aan een meer vredevolle wereld. 

 
 Tellen in het Koreaans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taekwon-Do boom 
 Op de achterzijde van je dobok (Taekwon-Do uniform) staat de Taekwon-Do 
 boom  afgebeeld. De boom is een altijd bloeiende boom die de groei en 
 oneindigheid van Taekwon-Do symboliseert.  
 
 De schildpad 
 De schildpad is het symbool van Taekwon-Do.  Ze staat symbool voor lang leven, 
  dus het lange leven van Taekwon-Do. De schildpad  heeft  een  hard schild  en  is  
 daarom beschermend en overkoepelend. Alle kleuren van de gordels komen er in voor. 

Eén  Ana 

Twee Dul 

Drie Set 

Vier Net 

Vijf Tasot 

Zes Yasot 

Zeven Ilgob 

Acht Yodul 

Negen Ahob 

Tien Jul 

(HIZOD kan een trucje zijn om deze 5 
principes te onthouden.) 

Deze eed moet je helemaal kunnen 
opsommen, liefst in de juiste 

volgorde! 
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 Groeten 
- Dojang (trainingszaal): 
 We groeten uit respect bij het binnen en buiten gaan van de dojang en naar een oefenpartner. 
- Competitie:  
 Je groet eerst de ring. Zowel bij het opkomen als het verlaten.  Je groet ook naar de jury en 
 jouw tegenstander.  
- Algemeen:  
 We draaien ons nooit om naar hogere gordels op competities, stages, … 
 Als we een hand geven aan iemand (stage, examen, …) doen we ons linkerhand onder onze 
 rechterarm uit teken van respect. 

 
 Zones van het lichaam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betekenis van de gordels 
 Wit = onschuld, een beginner die geen voorafgaandelijke kennis heeft van Taekwon-Do. 
 Geel = de aarde waarin een plant wortel vat en uitschiet, eens Taekwon-Do is gegrondvest. 
 Groen = de kleur van de plant die groeit en zich ontwikkelt, naarmate de vaardigheid in 
 Taekwon-Do toeneemt. 
 Blauw = de hemel, waarnaar een plant zich ontwikkelt tot een oprijzende boom naarmate de 
 kennis in Taekwon-Do toeneemt. 
 Rood = de kleur van de bloesem.  Dit betekent gevaar: de leerling moet werken aan controle 
 en beheersing! 
 Zwart = omgekeerde van wit. Symboliseert maturiteit en rijpheid. De bloem verwelkt maar 
 strooit haar zaadjes uit in het rond.  
 
 De zwarte gordel is onderverdeeld in dangraden:  
 BOO SA BUM : 1ste tot en met 3de dan  Assistent-Instructeur 
 SA BUM : 4de tot en met 6de dan  Instructeur 
 SA HYUN : 7de tot en met 8ste dan  Master 
 SA SUN : 9de dan  Grand Master  
 
 Waarom zijn er 9 kupgraden en 9 dangraden? 
 Het getal 9 is in het Oosten een belangrijk, heilig getal als product van 3*3 (en drie op zich is al 
 een magisch getal). Bovendien heeft het iets mysterieus, want alles komt terug naar 9.
 Vermenigvuldigt men een getal tussen 1 en 9 met 9 en maakt men daarna de som, dan is de 
 uitkomst altijd 9. 

 Bijvoorbeeld: 2*9=18 en 1+8=9  
 

 Baro, bandae 

 Baro = arm en steunbeen aan dezelfde kant 

 Bandae = arm en steunbeen aan tegengestelde kant 
 Let op, dit is verschillend naargelang men in gunnun of niunja sogi staat! 
 
 
 

Nopunde (hoog) 

Kaunde (midden) 

Najunde (laag) 
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b) Voorbereiding 

Saju jirugi (4- zijden aanval) en Saju makgi (4-zijden verdediging). 
 

c) Sparring 
Op elk kupexamen is er een onderdeel ‘sparring’. Hierbij moet je kunnen bewijzen dat je over 
voldoende conditie, dynamiek, tactiek en techniek beschikt. Bij dit onderdeel mag je niet raken, 
er wordt dus ook geen beschermingsmateriaal gebruikt.  
 

d) Basistechnieken 
Handtechnieken 

 
 
 
 
 
 
 
Beentechnieken 
CHAGI  Trap 
OLLIGI  Opzwaaiend 
AP 
YOP 
DWIT 
NAERYO 
 
AP CHAGI 

 Voorwaarts 
Zijwaarts 
Achterwaarts 
Neerwaarts 
 
Voorwaartse trap  

YOP CHAGI 
DOLLYO CHAGI 
DWIT CHAGI 
NAERYO CHAGI 
AP CHA OLLI GI 

 Zijwaartse trap  
Ronde trap  
Achterwaartse trap  
Neerwaartse trap met hiel 
Voorwaartse trap gestrekt been uitzwaaiend naar boven 

YOP CHA OLLI GI  Zijwaarts gestrekt been uitzwaaiend naar boven 

JUMOK  Vuist 
AP JUMOK 
MAKGI 

 Voorkant vuist 
Afweer 

JIRUGI  Stoot 
SONKAL  Meshand 
PALMOK 
AN PALMOK 
BAKAT PALMOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONKAL NAJUNDE MAKGI 
AN PALMOK MAKGI 

 Voorarm 
Binnenkant voorarm  
Buitenkant voorarm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lage afweer met meshand 
Afweer met binnenkant voorarm 

BAKAT PALMOK NAJUNDE MAKGI 
AP MAKGI 

 Lage afweer met buitenkant voorarm 
Afweer midden, van buiten naar binnen 

BAKAT PALMOK CHUKYO MAKGI  Afweer naar boven met buitenkant voorarm 
AP JUMOK JIRUGI  Stoot met voorkant vuist 

AP JUMOK 
SONKAL 

AN PALMOK BAKAT PALMOK 

Bij benamingen van technieken kan er telkens ‘nopunde’, ‘kaunde’ of ‘najunde’ 
voorstaan. Dit wil zeggen dat je de techniek hoog, midden of laag moet 

uitvoeren (zie: zones van het lichaam, vorige pagina).  
Bijvoorbeeld: KAUNDE AP JUMOK JIRUGI = Midden stoot met voorkant vuist of 

NOPUNDE AP JUMOK JIRUGI = Hoge stoot met voorkant vuist. 
 

Probeer de woordjes steeds 
afzonderlijk te leren/onthouden.  
Leer dus geen benamingen van 

technieken uit het hoofd. 
Als je de woordjes afzonderlijk kent, 

kan je de techniek gemakkelijk bij 
elkaar ‘puzzelen’.  
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e) Standen/stellingen 

 Charyot sogi 
- Dit is de “aandacht”-positie die gebruikt wordt voor en na de trainingen in line-

up en ook bij het groeten naar een partner: “Charyot (aandacht), Kyong Ye 

(groeten: 15° naar voor buigen).” 
- Laat de vuisten natuurlijk zakken. De ellebogen zijn licht gebogen.  
- De vuisten zijn zacht samengeknepen.  
- De voeten vormen een hoek van 45°. 
- Naar voor kijken. 

 
 

 Narani sogi (parallelle stand) 
- Dit is de normale stelling bij “chunbi” (klaar maken/staan).  
- Voeten parallel spreiden. 
- 1 schouderbreedte. 
- Tenen wijzen naar voor. 

 
 
 Gunnun sogi (loopstand) 

- Lengte: 1,5 schouderbreedte.  
- Breedte: 1 schouderbreedte. 
- Buig het voorste been, zodat de hiel in een rechte lijn zit met de knie.  

Het achterste been dient geheel gestrekt te zijn.  
- Verdeel het lichaamsgewicht gelijk over beide voeten.  
- Zorg er voor dat de tenen van de achterste voet naar voren wijzen  

(max 25° naar buiten wijzen.)  
 
 
 
 
 
 
 
 Annun sogi (zitstand)  

- Zeer stabiele stand voor een zijdelingse beweging. 
- Afstand tussen de voeten: 1,5 schouderbreedte.  
- Tenen wijzen naar voor. 
- Lichaamsgewicht is gelijk verdeeld over beide 

benen. 
 
 Niunja sogi (L-stand)  

- De verdeling van het lichaamsgewicht: 70 procent op het achterste been en 30 procent op 
het voorste been.   

- Vrijwel rechte hoek vormen met de voeten.   
- Beide voeten zo’n 15 graden naar binnen laten wijzen om een betere stabiliteit te verkrijgen. 
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Gele gordel (8e kup) 
De voorgaande leerstof moet gekend blijven! 

 
 
 
 
 

a) Theorie 

Chon-Ji  betekent letterlijk hemel en aarde. Het wordt in het Oosten geïnterpreteerd als de 
schepping van de wereld en het begin van de menselijke geschiedenis. De tul wordt bijgevolg 
uitgevoerd door beginners.  
De tul bestaat uit 2 delen, één voor de hemel,  
een ander voor de aarde.  
Chon-Ji bestaat uit 19 bewegingen. 
 

b) Tul 
Saju jirugi (4- zijden aanval), Saju makgi (4-zijden verdediging) en Chon-Ji.  
 

 
c) Basistechnieken 

Handtechnieken 

d) Standen/stellingen 

In Saju jirugi en Saju makgi werd enkel gunnun sogi gebruikt. In Chon-Ji komt nu ook niunja sogi 
aan bod.  
 

e) Stepsparring 

Sambo matsogi (3-steps): Er moeten 5 technieken gekend zijn.  
(voor meer info over stepsparring, zie p. 6)   

DAEBI  
 
BAKAT PALMOK DAEBI MAKGI  

 Beschermend 
 
Beschermende verdediging met buitenkant voorarmen 
(armen in gevechtshouding) 

Zorg dat je betekenis van de tuls 
steeds volledig leert!  

Zeggen dat Chon-ji hemel en aarde 
betekent, is niet voldoende! 
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Geel-groene gordel (7e kup) 
De voorgaande leerstof moet gekend blijven! 

 
 

a) Theorie 

Dan-Gun is genoemd naar de heilige Dan-Gun, de legendarische stichter van Korea in het jaar 
2333 voor Christus. De tul bestaat uit 21 bewegingen. 
 
In Saju jirugi, Saju makgi en Chon-Ji werd er steeds gebruik gemaakt van normal motion. In Dan-
gun komt er een nieuw tempo aan bod, namelijk continuous motion (zie: tempo’s, p. 9). 

 
b) Tul 

 Chon-Ji en Dan-Gun.  

 
c) Basistechnieken 

Handtechnieken 
TAERIGI 
SANG 
 

 Slag 
Met 2 armen 
 

SONKAL DAEBI MAKGI  
 
SANG BAKAT PALMOK MAKGI 
 
KAUNDE SONKAL YOP TAERIGI 

 Meshand beschermende verdediging  
(1ste beweging Dan-gun)  
Dubbele hoge afweer met buitenkant voorarm 
(9de beweging Dan-gun) 
Slag met meshand midden                 
(18de beweging Dan-gun) 
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d) Standen/stellingen 

Er komt geen nieuwe stand aan bod.  
 

e) Stepsparring 

 Sambo matsogi (3-steps): Er moeten 10 technieken gekend zijn (zie: stepsparring, p. 6). 

 

f) Hosinsul 
 Je moet je kunnen verdedigen tegen 2 polsaanvallen. 

   

Beentechnieken 
GORO CHAGI 
BANDAE DOLLYO CHAGI 
BANDAE DOLLYO GORO CHAGI 

 
Hoek- of haaktrap 
Averechts gedraaide trap 
Averechts gedraaide haaktrap 

Tip 
Zelfverdediging gebeurt meestal in 3 stappen: 

- Je leidt de aandacht van jouw tegenstander af. 
- Je ontwijkt/doet een tegenaanval ter verdediging. 
- Je werkt af met een techniek naar keuze.  
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Groene gordel (6e kup) 
De voorgaande leerstof moet gekend blijven! 

 
 

a) Theorie 

Do-San is het pseudoniem van de patriot Ahn Chang-Ho (1876-1938). 
De 24 bewegingen representeren zijn leven, dat hij wijdde aan de bevrijding van Korea. 
 
Bij Do-San is er terug een nieuw tempo, namelijk fast motion (zie: tempo’s, p. 9). 
 

b) Tul 
Dan-Gun en Do-San. 

 
c) Basistechnieken 

Handtechnieken  
TULGI 
SONKUT 
DUNG JUMOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Steek 
Vingertoppen  
Rugzijde vuist, ‘backfist’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DUNG JUMOK SUN SONKUT 
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d) Standen/stellingen 

In Do-san komt voor de eerste keer annun sogi aan bod (zie: standen, p. 19). 
 

e) Stepsparring 

Sambo matsogi (3-steps): Er moeten 12 technieken gekend zijn (zie: stepsparring, p. 6). 

 

f) Hosinsul 
Je moet je kunnen verdedigen tegen 3 polsaanvallen en 1 wurging.  

  

SUN SONKUT TULGI 
 
DUNG JUMOK YUP TAERIGI 

Steek met vingertoppen, ‘speerhand’ 
(6de beweging Do-san)   
Zijwaartse ‘backfist’ slag 
(7de beweging Do-san)  

BAKKAT PALMOK HECHYO MAKGI  Splijtende afweer met buitenkant voorarmen 
(13de beweging Do-san)  

 
Beentechnieken 
TWIMYO 
 
AP CHA BUSIGI 
 
TWIMYO DOLLYO CHAGI 
TWIMYO YOP CHAGI 

  
 
Gesprongen 
 
Voorwaartse trap snel terugtrekkend (snap kick) 
(14de beweging Do-san)  
Gesprongen zijwaartse trap zijwaarts treffend 
Gesprongen zijwaartse trap voorwaarts treffend 
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Groen-blauwe gordel (5e kup) 
De voorgaande leerstof moet gekend blijven! 

 
a) Theorie 

Won-Hyo is de naam van de monnik die het boeddhisme introduceerde in de Silla-dynastie in 
686.  De tul bestaat uit 28 bewegingen. 
 

b) Tul  
Do-San en Won-Hyo.  

 
 

c) Basistechnieken 

 

 

 

Handtechnieken  
ANURO 
PAKURO 
DOLLYMIO 
 
SONKAL NOPUNDE ANURO TAERIGI  
 
AN PALMOK DOLLYMIO MAKGI 
 

  

Van buiten naar binnen 
Van binnen naar buiten 
Cirkelvormig 
 
Hoge slag met meshand van buiten naar binnen  
(2de beweging Won-Hyo)  
Binnenkant voorarm cirkelvormige afweer  
(19de beweging Won-Hyo) 
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d) Standen/stellingen 

Moa sogi (gesloten stand) 
Stand waarbij de voeten tegen elkaar staan.  
 
Moa sogi A (met handen ter hoogte van kin)  
Beginstand bij Won-Hyo 
 

 Gojung sogi (verlengde niunja sogi) 
Deze stand is voor een stuk gelijk aan niunja sogi, met uitzondering van: 
- Het lichaamsgewicht is gelijk verdeeld (50/50) over beide benen. 
- Een voetbreedte verder dan niunja sogi. 
- Afstand tussen de tenen van beide voeten = 1,5 schouderbreedte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goburyo sogi A (gebogen stand) 
Deze stand fungeert als voorbereidende stand voor achterwaartse en zijwaartse trappen, over het 
algemeen verdedigende bewegingen.  

- De voet van het opgetrokken been, staat een beetje naar binnen gedraaid.  
- Het steunbeen is geplooid.  
- De armen: Bakkat palmok daebi makgi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Stepsparring  
Sambo matsogi (3-steps): Er moeten 12 technieken gekend zijn. 

Ibo matsogi (2-steps): Er moeten 5 technieken gekend zijn.  

(zie: stepsparring, p. 6) 
 

f) Hosinsul 
Je moet je kunnen verdedigen tegen 3 polsaanvallen en 3 wurgingen. 
 

g) Kyok-Pa 

Deze technieken komen aan bod tijdens het onderdeel ‘Breektechnieken’:  
Ap- of Nopi* Chagi en Sonkal Taerigi 

  

 *Nopi betekent ‘in de hoogte’.  
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Blauwe gordel (4e kup) 
De voorgaande leerstof moet gekend blijven! 

 
a) Theorie 

Yul-Gok is het pseudoniem van de filosoof en geleerde Yi I (1536-1584), bijgenaamd de 
“Confucius van Korea”. De 38 bewegingen verwijzen naar zijn geboorteplek op de 38ste 
breedtegraad en het diagram van de tul betekent geleerde. 
 

In Yul-Gok komt er weer een nieuwe motion bij, connecting motion (zie: tempo’s, p. 9). 
 

b) Tul  
Won-Hyo en Yul-Gok.  

 
 

c) Basistechnieken  

Handtechnieken  
SONBADAK 
GOLCHO 
PALKUP 
DOO 
 
 
 
 
 
 

  
Handpalm  
Haak  
Elleboog 
Dubbel verstevigend 
 
 
 
 
 
 

SONBADAK PALKUP 
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d) Standen/stellingen 
 Kyocha sogi (X-stand) 

- Kruis een voet voor of achter de ander. 
- Maak met de bal van één voet zacht contact met de grond. 
- Plaats het lichaamsgewicht (90%) op het standbeen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Stepsparring 
Sambo matsogi (3-steps): Er moeten 12 technieken gekend zijn. 

Ibo matsogi (2-steps): Er moeten 10 technieken gekend zijn.  

(zie: stepsparring, p. 6) 
 

f) Hosinsul 
Je moet je kunnen verdedigen tegen 3 polsaanvallen, 3 wurgingen, een omstrengeling en een 
dubbele Nelson.  
 

g) Kyok-Pa 
Deze technieken komen aan bod tijdens het onderdeel ‘Breektechnieken’: 
Dollyo Chagi en Ap Jumok Jirugi 

  

SONBADAK KAUNDE GOLCHO MAKGI   
 
AP PALKUP TAERIGI 
 
SANG SONKAL MAKGI 
 
BAKAT PALMOK NOPUNDE YOP 

MAKGI  
DOO PALMOK NOPUNDE MAKGI 
 
Beentechnieken  
PITURO CHAGI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handpalm haakblok midden  
(15de beweging Yul-Gok) 
Voorwaartse (horizontale) elleboogslag  
(24ste beweging Yul-Gok)  
Dubbele meshand verdediging  
(28ste beweging Yul-Gok)  
Buitenkant voorarm hoge afweer zijwaarts  
(32ste beweging Yul-Gok) 
Hoge dubbel verstevigende afweer met voorarmen  
(37ste beweging Yul-Gok) 
 
Buitenwaartse trap (voet staat naar buiten gedraaid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  29 

Blauw-rode gordel (3e kup) 
De voorgaande leerstof moet gekend blijven! 

 
 

a) Theorie 

 Joong-Gun is genoemd naar de patriot Ahn Joong-gun die Hiro Bumi Ito vermoordde, de 1ste 
 Japanse gouverneur van Korea. De 32 bewegingen verwijzen naar de leeftijd, waarop Ahn 
 werd geëxecuteerd in de Lui-Shung gevangenis in 1910. 
 
 In Joon-Gun vind je de vijfde en laatste motion terug: slow motion (zie: tempo’s, p. 9). 
 

b) Tul  
Yul-Gok en Joon-Gun.  

 
 

c) Basistechnieken 

Handtechnieken  
OLLYO 
SONKAL DUNG 
SEWO 
DWIJIBUN 
KYOCHA 
NULLO 
KIOKJA 
DIGUTCHA 
 

  
Opwaarts 
Omgekeerde meshand 
Verticaal 
Omgekeerd 
Gekruist 
Neerwaarts drukkend 
Hoek 
U-vorm 
  

SONKAL DUNG 
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d) Standen/stellingen  
 Moa sogi B 

 Net zoals bij moa sogi A wordt de rechtervuist in de linkerhand geplaatst, maar deze keer ter 
 hoogte van de navel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dwitbal sogi (stand op achterste been) 

 De stand wordt altijd uitgevoerd vanuit half facing.  Zorg er voor dat de knie van het achterste 
 been een klein beetje naar binnen wijst. 

- Beweeg één van beide voeten naar voren of naar achteren, zodat er een afstand van één 
schouderbreedte tussen beide tenen ontstaat. 

- Buig het achterste been zo ver zodat de knie over de tenen komt. Plaats daarbij de hiel 
net achter de hiel van de voorste voet.  

- Buig het voorste been en bewaar licht contact met de bal van de voet van het voorste 
been. 

- Zorg er voor dat de tenen van de voorste voet ongeveer 25 graden naar binnen wijzen en 
de tenen van de achterste voet 15 graden naar binnen wijzen. 

- Het lichaamsgewicht bevindt zich voornamelijk op het achterste been. 
  
 
 
 
 
 
 

SONKAL DUNG PAKURO MAKGI  
 
SONBADAK OLLYO MAKGI 
 
WI PALKUP TAERIGI 
 
SANG JUMOK NOPUNDE SEWO JIRUGI  
 
SANG JUMOK DWIJIBUN JIRUGI  
 

KYOCHA JUMOK CHUKYO MAKGI  
 
 

SONBADAK NULLO MAKGI  

 
KIOKJA JIRUGI 
 

DIGUTCHA MAKGI 
 
 
Beentechnieken 
YOP AP CHA BUSIGI 
 

Afweer van binnen naar buiten met omgekeerde 
meshand (1ste beweging Joong-Gun) 
Opwaartse verdediging met de handpalm 
(3de beweging Joong-Gun) 
Opwaartse elleboogstoot  
(8ste beweging Joong-Gun) 
Hoge verticale stoot met beide vuisten  
(11de beweging Joong-Gun) 
Omgekeerde vuiststoot met beide vuisten 
(12de beweging Joong-Gun)  
X-vuist opwaartse afweer  
(13de beweging Joong-Gun)  
Handpalm neerwaarts drukkende afweer  
(27ste beweging Joong-Gun)  
Zijwaartse hoekstoot 
(30ste beweging Joong-Gun)  
U-vormige afweer, afweer op stok 
(31ste beweging Joong-Gun)  
 

 
 

Zijwaartse snel terugkerende trap 
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 Nachuo sogi (lage stand) 
 De stand is gelijk aan een loopstand, alleen dan een voetlengte langer. De afstand tussen de 
 hiel van het voorste been en de tenen van het achterste been bedraagt anderhalve 
 schouderbreedte. De ruimte tussen de twee voeten bedraagt 1 schouderbreedte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Stepsparring  

Sambo matsogi (3-steps): Er moeten 12 technieken gekend zijn. 

Ibo matsogi (2-steps): Er moeten 10 technieken gekend zijn.  

Ilbo matsogi (1-steps): Er moeten 8 technieken gekend zijn.  

(zie: stepsparring, p. 6) 
 

f) Hosinsul 
Je moet je kunnen verdedigen tegen 3 polsaanvallen, 3 wurgingen, een omstrengeling, een 
dubbele Nelson, vastnemen schouders en 2 mesaanvallen.  
 

g) Kyok-Pa 

Deze technieken komen aan bod tijdens het onderdeel ‘Breektechnieken’: 
 Yop Chagi en Sonkal Dung Taerigi 
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Rode gordel (2e kup) 
De voorgaande leerstof moet gekend blijven! 

 
 

a) Theorie 

 Toi-gye is de naam van de bekende geleerde Yi Hwang (16de eeuw), een autoriteit in het 
 Nieuw- Confucianisme. De 37 bewegingen van de tul verwijzen naar zijn geboorteplaats op 
 de 37ste breedtegraad en het diagram van de tul betekent geleerde. 
 

b) Tul 
 Joon-Gun en Toi-Gye. 

 
c) Basistechnieken 

Handtechnieken  
MIRO 
OPUN 
MORI 
 
DWIJIBUN SONKUT TULGI  
 
DUNG JUMOK YUP DWI TAERIGI   
 

KYOCHA JUMOK NULLO MAKGI  
 

SANG YOP PALKUP TULGI 
 
 

  
Drukkend, duwend 
Ogen 
Voorhoofd 
 

Omgekeerde steek met vingertoppen  
(2de beweging Toi-Gye) 
Zijdelingse achterwaartse slag ‘backfist’  
(3de beweging Toi-Gye)  
X-vuist afweer neerwaarts drukkend  
(7de beweging Toi-Gye)  
Opzij steken met beide ellebogen 
(12de beweging Toi-Gye) 
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d) Standen/stellingen 
 Er zijn geen nieuwe standen bij Toi-Gye.  
 

e) Stepsparring 
Sambo matsogi (3-steps): Er moeten 12 technieken gekend zijn. 

Ibo matsogi (2-steps): Er moeten 10 technieken gekend zijn.  

Ilbo matsogi (1-steps): Er moeten 12 technieken gekend zijn.  

(zie: stepsparring, p. 6) 
 

f) Hosinsul 
Je moet je kunnen verdedigen tegen 3 polsaanvallen, 3 wurgingen, een omstrengeling, een 
dubbele Nelson, vastnemen schouders, 2 mesaanvallen en 2 stokaanvallen.  
 

g) Kyok-Pa 

Deze technieken komen aan bod tijdens het onderdeel ‘Breektechnieken’: 
 Twimyo Yop Chagi en Bandae Dollyo Chagi 

  

BAKAT PALMOK SAN MAKGI  
 

DOO PALMOK NAJUNDE MIRO MAKGI 
 

MORI JAPGI 
 
OPUN SON SONKUT TULGI 
 
SONKAL NAJUNDE DAEBI MAKGI  
 
 
Beentechnieken 
MOORUP OLLYO CHAGI 

Buitenkant voorarmen W-vormige afweer  
(13de beweging Toi-Gye)  
Lage dubbel verstevigende voorarm drukkende 
beweging (19de beweging Toi-Gye)  
Hoofd vastnemen  
(20ste beweging Toi-Gye) 
Steken met de vingertoppen naar de ogen  
(24ste beweging) 
Lage meshand beschermende afweer 
(31ste beweging Toi-Gye) 
 
 

Kniestoot 
(21ste beweging Toi-Gye) 
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Rood-zwarte gordel (1e kup) 
De voorgaande leerstof moet gekend blijven! 

 
 

IEDEREEN IS VERPLICHT OM, VANAF RODE GORDEL, REGELMATIG (MINSTENS 1X PER WEEK) TRAINING TE GEVEN. 
DIT IS EEN VOORWAARDE OM DEEL TE MOGEN NEMEN AAN EEN KUPEXAMEN VOOR 1

e
 KUP & DANEXAMENS!  

-18 JAAR: ASSISTEREN BIJ EEN TRAINING. +18 JAAR: ZELFSTANDIG TRAINING GEVEN. 

 

a) Theorie 

 Hwarang is genoemd naar de jeugdgroep Hwarang, ontstaan in de Silla dynastie in de  vroege 
 7de eeuw. De 29 bewegingen refereren naar de 29ste infanteriedivisie, waar Taekwon-Do 
 zich ontwikkelde. 
 

b) Tul  
Toi-Gye en Hwarang. 

 
 

c) Basistechnieken  
Handtechnieken  
SONBADAK MIRO MAKGI 

 
OLLYO JIRUGI 

 
SONKAL NAERYO TAERIGI  

 

  
Duwende afweer met handpalm  
(1ste beweging Hwarang) 
Opwaartse vuiststoot  
(5de beweging Hwarang) 
Hamerslag met meshand  
(7de beweging Hwarang) 
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d) Standen/stellingen 

Moa sogi C  
De linkerhand staat voor de rechterhand, met de middenvingers  
die elkaar raken.  
 
 
 
Soojik sogi 
Vanuit dwitbal sogi worden beide benen gestrekt en het gewicht is evenredig verdeeld over 
beide benen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Stepsparring 
Sambo matsogi (3-steps): Er moeten 12 technieken gekend zijn. 

Ibo matsogi (2-steps): Er moeten 10 technieken gekend zijn.  

Ilbo matsogi (1-steps): Er moeten 15 technieken gekend zijn.  

(zie: stepsparring, p. 6) 
 

f) Hosinsul 
Je moet je kunnen verdedigen tegen 3 polsaanvallen, 3 wurgingen, een omstrengeling, een 
dubbele Nelson, vastnemen schouders, 2 mesaanvallen en 2 stokaanvallen.  
 

g) Kyok-Pa 
Deze technieken komen aan bod tijdens het onderdeel ‘Breektechnieken’: 
Twimyo Dollyo Chagi en Dwit Chagi 

  

DWIT PALKUP  
 
YOPAP MAKGI 

Achterwaarts met elleboog 
(25ste beweging Hwarang) 
Zijdelings voorwaartse afweer 
(26ste beweging Hwarang) 
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Zwarte gordel (1e Dan) 
De voorgaande leerstof moet gekend blijven! 

 

 
 
Het pakket dat hierna volgt, is een beknopte versie van wat een kandidaat ‘black belt’ dient te kennen. 
Het is een leidraad. Veel wordt geleerd in de loop der jaren dat men Taekwon-Do beoefent, op training, 
op stages en cursussen, door te lezen, door logisch denken en door vragen te stellen.  
Aarzel dus zeker niet om een van de instructeurs aan te spreken.  
 
Het volledige ITF Taekwon-Do naslagwerk, de 15-delige encyclopedie van Generaal Choi Hong Hi, is de 
“ITF-bijbel”. Hierin staat alle mogelijke Taekwon-Do informatie. Een kopie van de digitale versie kan 
steeds bekomen worden (enkel een USB-stick meebrengen). Dit naslagwerk is meer dan de moeite 
waard om te lezen en te herlezen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
a) Theorie 

Betekenis tuls 
Choong-Moo is de naam van de admiraal Yi Soon-Sin, die bekend staat voor de uitvinding van 
de Kobukson (1592), een gepantserd schip, de voorloper van de huidige onderzeeër.  
De tul eindigt met een linkse aanval als symbool voor zijn spijtige dood, niet in staat zijnde zijn 
potentieel, gecontroleerd door zijn loyaliteit tegenover de koning, volledig te ontginnen. 
Zorg dat je van elke tul, van Chon-Ji tot en met Choong-Moo, de betekenis kent!  
 
Lijnen/zones van het lichaam 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De eerste dan kan vergeleken worden met een jonge vogel die net genoeg 
veren heeft gekregen om het nest te verlaten. 

De eerste dan is een beginpunt. 
De student heeft een stevige basis opgebouwd  

en het echte werk kan nu beginnen. Een goede leerling zal beseffen hoe 
weinig hij eigenlijk weet.  

De eerste dan treedt binnen in de sterk eervolle broederschap van zwarte 
gordels. Hij krijgt nieuwe verantwoordelijkheden en moet als voorbeeld 

dienen tot kuphouders. 
- Generaal Choi Hong Hi 

 

Nopunde (hoog) 

Kaunde (midden) 

Najunde (laag) 

A  C B 

A: Middenlijn of middleline 

B: Borstlijn of chestline 

C: Schouderlijn of shoulderline 
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Delen van hand/voet 
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schouders 
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Taekwon-Do 

 Krijgskunst/Martial art 

 Sport 

 Middel tot sociale ontwikkeling 

 Manier van leven 
 

Vitale punten 
Elk gevoelig of breekbaar deel van het lichaam kan in Taekwon-Do worden aanzien als vitaal 
punt. 
 
Het is belangrijk de gepaste slag of stoot op een bepaald punt te gebruiken. Een punt  mag nog 
zo kwetsbaar zijn, wanneer een verkeerde methode wordt toegepast, wordt het gepaste 
resultaat niet bereikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benamingen basistechnieken  
(Alle voorgaande technieken vanaf witte gordel dienen gekend te zijn!)  
 
Nieuwe technieken in Choong-Moo: 

Andere…  
 Wat betekent Taekwon-Do 
 Geschiedenis Taekwon-Do 
 24 tuls 
 9 kupgraden en 9 dangraden 
 Aanspreektitels dangraden 
 Schildpad 
 Taekwon-Do boom 
 Eed van Taekwon-Do 
 Kleuren van de gordels 
 Theorie van de kracht 
 Golfbeweging 
 Benamingen basistechnieken 
 Geheim trainingspakket van Taekwon-Do 
 Soorten bewegingen, tempo’s 

 

GUNNUN SO SONKAL NOPUNDE AP TAERIGI (+ SONKAL 
CHUKYO MAKGI) 
GUNNUN SO SONKAL DUNG NOPUNDE AP TAERIGI 
NIUNJA SO KYOCHA SONKAL KAUNDE MOMCHO MAKGI 
 
 
 
 

 2de beweging Choong-Moo 
 
13de beweging Choong-Moo 
27ste beweging Choon-Moo 

Let op: De benaming van een techniek begint steeds met de 
stand waarin de techniek uitgevoerd moet worden. 
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b) Tul 
Toi-Gye, Hwarang, Choong-Moo en één tul gekozen door de jury.  
 
 
 
 
 

c) Basistechnieken 
Elke basistechniek, van Chon-Ji tot en met Choog-Moo, moet je perfect kunnen uitvoeren, 
kunnen benoemen en ook de techniek en het doel ervan kunnen uitleggen.  
 

d) Standen/stellingen 

 Narani sogi (“Chunbi”) 

 Charyot sogi 

 Gunnun sogi (loopstand) 

 Niunja sogi (L-stand) 

 Annun sogi (zitstand) 

 Moa sogi A, B, C, D 

 Goburyo sogi A, B 

 Nachuo sogi (verlengde gunnun sogi) 

 Gojung sogi (verlengde niunja sogi) 

 Dwitbal sogi 

 Sojik sogi 

 Kyocha sogi (X-stand) 

 Waebal sogi (zoals goburyo sogi maar met gestrekt steunbeen) 
 

Let op:  
Baro en bandae hebben te maken met de stand, met meer specifiek het steunbeen.  

- Baro: arm en steunbeen aan dezelfde kant. 
- Bandae: arm en steunbeen aan tegengestelde kant. 

Bij gunnun sogi is het voorste been jouw steunbeen. Bij niunja sogi is jouw achterste been 
(waar 70% van het gewicht op staat) jouw steunbeen. 
 

e) Stepsparring 
Sambo, ibo en ilbo matsogi. 
 

f) Hosinsul 
3 polsaanvallen, 3 wurgingen, 1 omstrengeling, 1 dubbele Nelson, 1 keer vastnemen van de 
schouders, 4 mesaanvallen, 3 stokaanvallen, 2 pistoolaanvallen, 2 afweren op een trap.  
 

g) Kyok-Pa 
Aaneensluitend dollyo chagi, bandae dollyo chagi en twimyo nopi chagi.  
 

h) Sparring 
Dit gebeurt zonder beschermingsmateriaal. Toon dus dat je over voldoende controle beschikt! 
Beperk je ook niet enkel tot dollyo chagi, laat zoveel mogelijk technieken zien.  

 
 

"A black belt is more than something you wear,  
more than something you earn.  

A black belt is something you become." 
 

Op het danexamen geef je eerst de betekenis van een tul en daarna loop je 
deze tul. Zo gaat dit voor deze 4 tuls.  

Dit is vermoeiender dat je denkt, dus oefen dit op deze manier! 
 


