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Examen voor 9e kup (wit-gele gordel) 

 

Theorie 

Betekenis Taekwon – Do 

 

Tae: alle beentechnieken 

 

Kwon: alle handtechnieken 

 

 

Do: de weg (die je aflegt tijdens je 

Taekwon - Do carrière) / dit 

omvat de filosofie van onze 

krijgskunst (de 5 principes) 

 

 

Taekwon – Do bestaat uit 3200 technieken! 

 

Geschiedenis 

  
 

 

Generaal Choi “de vader van Taekwon – Do” leefde van 1918 tot 2002. 

Taekwon - Do is in Korea ontwikkeld door Generaal Choi (Hong Hi) op 11 

april 1955.  
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Filosofie 

 

De eed van Taekwon - Do  

 

 

 

“  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. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 5 principes 

 

(= de leerstellingen van Taekwon – Do) 

 

o Hoffelijkheid 

o Integriteit 

o Zelfbeheersing 

o Onbedwingbare geest 

o Doorzettingsvermogen 

 

 

 

 

 

 

“ H I Z O D “ kan je 

helpen om de 5 principes 

te onthouden. 

 

 

Ik kan de eed en de 5 principes in de 

juiste volgorde opsommen en uitleggen! 



Pagina 3 

 

Ik zal de leerstellingen van Taekwon – Do naleven. 

De leerstellingen (hoffelijkheid, integriteit, zelfbeheersing, onbedwingbare geest en 

doorzettingsvermogen) moet je niet alleen kunnen opsommen, maar je moet deze ook 

begrijpen en deze gebruiken in je training en in heel je leven! 

Ik zal mijn instructeur en alle hogere graden respecteren. 

In Korea is het heel belangrijk dat je respect hebt voor je ouders, bazen, 

leerkrachten, oudere mensen… Dus wij leren hieruit dat iedereen die je helpt om 

beter te worden en voor je zorgt (ouders, leraren, trainers, coaches, scheidsrechters, 

..) heel belangrijk is voor ons! Je moet dat dan ook tonen door beleefd en vriendelijk 

te zijn en goed te luisteren!  

Ik zal Taekwon – Do nooit misbruiken. 

Je mag nooit geweld gebruiken in het echte leven… Een vermeden gevecht is een 

gewonnen gevecht! Je mag ook nooit dreigen door tegen anderen te zeggen dat je 

Taekwon – Do kan wanneer er ruzie is. 

Ik zal streven naar vrijheid en rechtvaardigheid. 

Wanneer er dingen gebeuren die niet eerlijk zijn, mag je dit niet aanvaarden en moet 

je opkomen voor wat juist is! Je zal ook nooit zelf meedoen aan situaties die 

verkeerd zijn (zoals pesten, vals spelen, … ) 

Ik zal bouwen aan een meer vredevolle wereld.  

Het is beter om ruzies en gevechten te vermijden. In plaats van zelf snel kwaad te 

worden is het soms goed om je in de plaats van de ander te zetten en hem / haar 

te begrijpen. 

 

 

Hoffelijkheid 
 

Beleefd zijn!  
In Taekwon-Do: 

groeten, goeiedag 
zeggen tegen de 

trainers, ... 
 

Integriteit 
 

Eerlijk zijn tegen 
anderen en met 
jezelf! Niet vals 

spelen en je 
beloftes 

nakomen! 
 

Zelfbeheersing 
 

Wanneer je kwaad 
bent moet je 

proberen kalm te 
blijven! Niet 

roepen of 
vechten! 

 

 
Onbedwingbare 

geest 
 

Geloof in jezelf en 
blijf werken voor 
wat je wil! Ook al 
zeggen anderen 

dat je dit niet 
kan.. 

 

Doorzettingsvermogen 
 
 

Geef nooit op en kom 
steeds trainen, ook al 
heb je geen zin of ben 
je moe. De aanhouder 

wint! 
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Standen (sogi) 

 

Charyot sogi (klaar om te groeten) 

 

 

 

 

 

 

Narani sogi (zoals bij chunbi) 

         

 

 

Gunnun sogi (stapstand) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je standen 

goed zijn, zullen je 

andere technieken ook 

beter zijn! Oefen dit 

veel! 
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Annun sogi (zitstand) 

 

 

 

 

Niunja sogi (L-stand) 
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Golfbeweging 

 

In Taekwon – Do gaan we proberen zoveel mogelijk kracht te ontwikkelen wanneer 

we een techniek uitvoeren. Daarvoor dient de golfbeweging!  
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Richtingen 

- Ap: naar voor of voorzijde 

- Yop: opzij of zijkant 

- Dwit: naar achter of achterkant 

- Dollyo: rond / cirkelvormig 

- Olligi: van beneden naar boven 

- Chukkyo: omhoog gaan 

- Naeryo / nullo: van boven naar beneden 

- An: binnenzijde 

- Bakkat: buitenzijde 

- Nop-unde: hoog (keel en hoofd) 

- Ka-unde: midden (sleutelbeen tot navel) 

- Naj-unde: laag (onder de navel) 

- Baro: gelijk aan steunbeen 

- Bandae: tegengesteld aan steunbeen 

- Wen: links 

- Orun: rechts 

 

 

 

Delen van het lichaam 

- Choomok: vuist  

 

- Sonkal: „meshand‟ 

 

- Palmok: onderarm  

(an palmok is dus de binnenkant van de onderarm of de duimzijde en bakkat 

palmok is de buitenkant van de onderarm, dus de kant van de pink!) 

 

  

Probeer de woordjes steeds afzonderlijk 

te leren. 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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Afweertechniek (makgi) 

- (bakkat palmok) najunde makgi 

 

(met de buitenkant van de onderarm) lage afweer 

 

   

 

 

Deze man voert een lage afweer met 

de buitenkant van de onderarm uit. 

Hij staat in een stap stand. De naam 

van de techniek is dus (bakkat 

palmok) najunde makgi in gunnun 

sogi.  

 

De volledige techniek wordt eigenlijk 

zo benoemd:  

 

“Gunnun So Bakkat Palmok Najunde 

Makgi” 

 

 

 

- Sonkal najunde makgi 

 

Met „meshand‟ lage afweer 
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- (bakkat palmok) chukkyo makgi 

 

Omhooggaande afweer met de buitenkant van de onderarm 

 

  

 

 

 

 

 

De volledige benaming van deze 

techniek is Gunnun So Bakkat Palmok 

Chukkyo Makgi 

 

- An palmok makgi 

 

Met de binnenkant van de onderarm afweren 

 

    

 

 

 

Gunnun so an palmok baro makgi 

 Gelijk aan het steunbeen! 

Niunja so an palmok bandae makgi 

 Tegengesteld aan steunbeen! 
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Aanvallen met armtechnieken 

- Ap choomok jirugi 

Met de voorkant van de vuist stoten 

 

 

Volledige benaming: Gunnun so ka-unde 

baro ap choomok jirugi 

 

In stapstand met de voorkant van de 

vuist en gelijk aan het steunbeen stoten 

naar de middenzone! 

 

 

Volledige benaming: Gunnun so ka-unde 

bandae ap choomok jirugi 

 

In stapstand met de voorkant van de 

vuist en tegengesteld  aan het steunbeen 

stoten naar de middenzone! 
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Aanvallen met beentechnieken 

- Ap chagi 

Voorwaartse traptechniek 

Deze trap heet eigenlijk Ap Cha Busi Gi maar wordt afgekort tot Ap chagi! Busi 

betekent „snelle snapbeweging‟. Je moet deze trap dus heel snel uitvoeren! Je 

trapt met de bal van de voet! 

 

 

 

- Ap cha olligi 

 

Voorwaarts been omhoog zwaaien 

 

Je kan deze trap gebruiken als een afweer tegen een vuisttechniek maar ook 

als lenigheidsoefening. 
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- Yop chagi 

Zijwaartse traptechniek 

Deze trap heet eigenlijk Yop Cha Jirugi maar wordt afgekort tot Yop chagi! Jirugi 

betekent „stoot techniek. Je moet deze trap dus heel hard uitvoeren en even 

aanhouden! Je trapt met je hiel! 

 

 

- Yop Cha Olligi 

Zijwaarts been omhoog zwaaien 

Je kan deze trap gebruiken als een afweer tegen een vuisttechniek maar ook 

als lenigheidsoefening. 
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- Dollyo chagi 

Ronde traptechniek 

 

 

Je kan bij deze techniek trappen met de bal van de voet of de wreef van de voet! 
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- Dwit chagi 

Achterwaartse traptechniek 

 

 

- Naeryo chagi 

Neerwaartse traptechniek 
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- Goro chagi 

Haak traptechniek 

 

 

 

- Bandae dollyo chagi 

Tegengestelde rondvormige trap 
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- Bandae dollyo goro chagi 

Tegengestelde rondvormige haak trap 
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Tellen 

 

1) Hanna 

2) Dul 

3) Set 

4) Net 

5) Tasot 

 

6) Jasot 

7) Ilgop 

8) Jodul 

9) Ahop 

10) Jul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * * * Wil je verder kunnen tellen dan 10 in het Koreaans? 

 

11 = Jul – Hanna 

12 = Jul – Dul 

 … 

19 = Jul – Ahop 

20 = Sumul 

21 = Sumul – Hana 

30 = Surun 

40 = Mahun 

50 = Shien 

60 = Jesoon 

70 = Ilheun 

80 = Yudoon 

90 = Aheun 

100 = Bak 

 

 Wat betekent … 

“dul bak surun ahop” ? 

 

Rangtelwoorden (dit is eigenlijk gewoon tellen in het Chinees)! 

Eerste: il 

Tweede: i 

Derde: sam 

Vierde: sa 

Vijfde: oh 

Zesde: Juk 

Zevende: Chil 

Achtste: Pal 

Negende: Ku 

Tiende: Sip 

  

Ik kan vlot tot 10 tellen in het Koreaans!  

“Ik heb dat geleerd door op training in mijn 

hoofd altijd mee te tellen wanneer de trainer 

luidop telt! “ 
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Andere kennis 

Charyot Klaarstaan om te groeten 

Kyong Ne Groeten 

Chunbi Klaarstaan om een oefening te 

starten (handen voor lichaam, maar 

kan ook in gevechtstand zijn). 

Si Jak Beginnen 

Paro Stoppen 

Shio Rusten 

Dwira dora Omdraaien 

Hechyo Uit elkaar gaan 

Ki Innerlijke kracht 

Kihap Krachtig uitademen of roepen 

Dojang Trainingsruimte 

Dobok Trainingspak 

Sang – I Het hemd van je dobok 

Ha – I De broek van je dobok 

Ti Gordel 
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Praktijk 

Opwarming en conditie 

- Sprongoefeningen (over kussens, springen met knieën heffen, …)  

- Beenoefeningen (squats, lunges, …) 

- Buikspieroefeningen 

- Opdrukoefeningen (pompen) 

Basistechnieken (fundamental techniques) 

- Voorwaarts vorderen in gunnun sogi met alle te kennen armtechnieken 

- Voorwaarts en achterwaarts stappen in gunnun sogi met ap chagi en dollyo 

chagi 

- Zijwaarts vorderen in annun sogi met yop chagi 

Tul 

Een tul is een schijngevecht tegen meerdere personen. Hierin worden de 

traditionele technieken uitgevoerd. Het is belangrijk dat je alle technieken en 

verplaatsingen zo goed mogelijk probeert te doen. Standen en juiste manier van 

technieken opwapenen is heel belangrijk! 

 

- Saju Jirugi (4 zijden aanval) 

- Saju Makgi (4 zijden verdediging) 

 Deze 2 oefeningen zijn een voorbereiding voor het oefenen van tul! 

 

Sparring 

- Alle basistechnieken juist uitvoeren tegen stootkussens 

- Vrij sparren / Matsogi 

 

 

 


