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Algemene Eisen
Termen
Fase

Categorie

1ste

Sogi
Su sul
Makgi sul
Chagi sul
Nak sul

standen
handtechnieken
bloktechnieken
traptechnieken
Valtechnieken

2de

Kuk ki sul
Chil sik sul
Donjigi sul

klemtechnieken
wurgtechnieken
werptechnieken

3de

Kuk ki sul
klemtechnieken
Chil sik sul
wurgtechnieken
Mom jugi sul controletechnieken
Mom dora sul kanteltechnieken

Basis kennis
Fase

Categorie

1ste

Sogi/standen

Techniek

Narani Sogi
Ook wel beginstand of
parallelstand genoemd.

Annun Sogi
De zitstand is erg stabiel vanwege
de gelijkmatige verdeling van het
lichaamsgewicht.

Gunnun Sogi
De voorwaartse stand is met name
geschikt voor aanvallen met de
handen en het verstoren van
balans.
Gojung Sogi
Deze gevechtstand is een
combinatie van voorwaarts en
achterwaarts en maakt een snelle
wisseling hiertussen mogelijk
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Niunja Sogi
Achterwaartse stand is bij uitstek
de stand voor het maken van
trappen en vegen met het voorste
been.

2de

Nak bup sul/Valtechnieken
Ap gureugi
De schouderrol gaat in een rechte
lijn over beide schouders.

Fu bang nak bub
Bij de achterwaartse val is het van
belang de kin op de borst te
houden en naast het lichaam af te
slaan.
Chuk bang nak bup
Net als bij de achterwaartse val
moet ook hier de kin op de borst
en dicht naast het lichaam met
gestrekte arm afgeslagen worden
Jun bhang nak bup
Bij de voorwaartse val slaat men af
met de gehele onderarm. Het
hoofd wordt opzij gedraaid en de
rug wordt rond gehouden.
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Geel 5de kup
Technieken
Fase
1ste

Categorie
Su sul/handtechnieken

Techniek
Baro jirugi/stapstoot vuist
Een rechte stoot kan gemaakt
worden op verschillende hoogtes.
Het strekken van de stoot dient
gelijktijdig met de stap te gebeuren,
in de meeste gevallen een gunnun
sogi.
Rigwon taerigi/backfist
Ook wel rugkantvuistslag genoemd.
De slag wordt uitgevoerd met de
onderste drie knokkels.

Anuro sudo taerigi/binnenwaartse
meshandslag
Slag binnenwaarts met de meskant
van de hand. Meestal gemaakt naar
de nek of het hoofd.

Dwijibo jirugi/opstoot
Deze stoot wordt opwaarts gericht
op de plexus solaris of de zwevende
ribben. Doordat de arm gebogen
blijft is het moeilijker om gewicht
achter deze stoot te plaatsen dan bij
een rechte stoot.
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Sonbadak jirugi/palmstoot
De palm stoot is met name geschikt
voor harde doelwitten als het hoofd.
Met deze stoot is er geen risico de
hand te breken, het nadeel ten
opzichte van de rechte stoot is wel
dat de palmstoot korter is.

Chagi sul/traptechnieken
Tolyo chagi/ronde trap
Deze trap kan op drie manieren
worden uitgevoerd: met de bal van
de voet, met de wreef en met het
scheenbeen.

Ahp chagi/voorwaartse trap
Bij de voorwaartse trap is het
belangrijk op de heup naar voren te
duwen op impact om voldoende
voorwaartse kracht te genereren.

Ollyo chagi/opwaartse trap
De opwaartse trap is beter bekend
als het knietje. Meestal wordt de
techniek versterkt door de aanvaller
naar je toe te trekken.

Makgi sul/bloktechnieken
Bakuro makgi/buitenwaartse blok
Deze blokkering wordt uitgevoerd
met de buitenkant van de onderarm.
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Najunde (palmok) makgi/lage
afweer
Deze lage variant van de
buitenwaartse blok is vooral geschikt
tegen lage/middenhoge
traptechnieken.

Anuro makgi/binnenwaartse blok
An makgi/binnenzijde blok
Blokkering tegen midden/hoge
aanvallen, uitermate geschikt voor
het maken van een snelle
tegenaanval.

Yuin makgi/begeleidende blok
Bij deze techniek breng je de aanval
minimaal uit zijn baan om zo te
zorgen dat de aanval zijn doel mist.

2de

Kuk ki sul/klemtechnieken
Pal kum chi/armklem
De gestrekte armklem. Op deze
afbeelding uitgevoerd met de buik.

Boo chae/polsklem
De polsklem lijkt in vele opzichten
meer op een worp dan op een klem.
Degene die de klem ondergaat wordt
gedwongen naar de grond te gaan
waarna de klem niet langer effectief
is. Bij snel uitvoeren zal de pols
breken voordat de aanvaller kans
heeft naar de grond te gaan.
Chil sik sul/Wurgtechnieken
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Yosot chil sik/6de verwurging
Een verwurging met de revers
achterlangs. De arm van de
aanvaller wordt ingesloten om te
voorkomen dat deze zich uit de
techniek kan bevrijden.

Donjigi sul/werptechnieken
Dari donzigi/5de beenworp
Buitenwaartse beenhaak die
binnendoor wordt uitgevoerd. Hier
getoond met een beengreep maar
ook uit te voeren vanuit een positie
waarbij de aanvaller beide benen op
de grond heeft.

Dari donzigi/1ste beenworp
De buitenwaartse beenhaak is één
van de belangrijkste basisworpen en
toepasbaar vanuit vele posities. Het
verstoren van de balans van de
ander is van groot belang omdat
deze anders de techniek gemakkelijk
kan overnemen.
Huri ki donzigi/1ste Heupworp
Bij deze en andere heupworpen is
het belangrijk de eigen heup ‘onder’
die van de ander te krijgen om de
balans te kunnen verstoren.

Oefeningen
Valbreken (Nak sul): zijwaarts, rugwaarts, voorwaarts, voorwaartse rol, achterwaartse rol.
3 verdedigingen tegen vuiststoot
3 verdedigingen tegen rugkantvuistslag
3 verdedigingen tegen meshandslag
1ste fase sparring
 Een staand gevecht waarbij deelnemers het doel hebben elkaar gecontroleerd te raken met
trap en stoot technieken welke in een echt gevecht tot uitschakeling van de ander zouden
kunnen leiden of als afleiding kunnen dienen voor een vervolg techniek, bijvoorbeeld een
worp.
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Groen 4de kup
Voorwaarden
Beheersing van alle technieken en oefeningen van de vorige graad.

Technieken
Fase
1ste

Categorie
Chagi sul/traptechnieken

Techniek
Yeop chagi/zijwaartse trap
Deze trap wordt uitgevoerd met de
zijkant van de voet en is vooral
effeciënt tegen de knie.

Dwi chagi/achterwaartse trap
De achterwaartse trap is bedoeld als
stop techniek tegen een aanvaller
van achter.

2de

Kuk ki sul/klemtechnieken
Son mok kuk gi/handslot
Deze klem zit op de pols, hiervoor is
het van belang dat de hand open en
goed gebogen is. Ook de arm zelf
moet goed gebogen zijn om de klem
te kunnen uitvoeren.
Pal kum chi/gestrekte arm
De gestrekte armklem zet druk op
het ellebooggewricht. De druk moet
recht op het gewricht komen anders
' rolt' de arm weg en buigt hij. Om
dit te voorkomen kan extra controle
uitgeoefend worden door de hand te
controleren.
Donjigi sul/werptechnieken
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Pal donzigi/9de armworp
Door met de schouder de heupen
van de aanvaller naar achteren te
drukken en tegelijkertijd de beide
benen weg te trekken komt deze ten
val op zijn rug.

Huri ki donzigi/2de Heupworp
Deze worp over de heup kenmerkt
zich door het been dat 'buiten de
benen' van de aanvaller geplaatst
wordt. Dit been wordt gestrekt op
het moment van gooien.
Dari donzigi/14de beenworp
Door hoog in te haken met een been
en vervolgens met de zij de heupen
van de aanvaller naar achteren te
duwen komt deze ten val.

3de

Kuk ki sul/klemtechnieken
Pal kuk ki/armklem
Dit is een gestrekte armklem op de
grond waarbij de heup gebruikt
wordt om druk uit te oefenen op de
arm.

Oefeningen
3
3
3
3

verdedigingen
verdedigingen
verdedigingen
verdedigingen

tegen
tegen
tegen
tegen

polsaanval kruislings
dubbele keelaanval van voren
kleding aanval revers
kledingaanval van achteren

2de fase sparring
 Deze vorm van staand sparren beperkt zich tot uitsluitend het vastpakken en werpen van
de tegenstander. Stoten en trapen is niet toegestaan.
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Blauw 3de kup
Voorwaarden
Beheersing van alle technieken en oefeningen van de voorgaande graden.

Technieken
Fase

Categorie
Mom jugi sul/controletechnieken

Techniek

3de

Mom jugi/1st controlegreep
Deze conrolegreep gebruikt het
bovenlichaam om de schouders van
de aanvaller op de grond te houden.

Mom jugi/6de controlegreep
De zijlingse greep gebruikt het hele
lichaam om dat van de aanvaller op
de grond te drukken. De bennen
moeten er echter voor zorgen dat de
aanvaller niet wegdraaid.
Mom jugi/8st controlegreep
Bij deze greep lig je paralel met de
aanvaller en zorgen ingehaakte
voeten in combinatie met de armen
ervoor dat omrollen niet mogelijk is.
Kuk ki sul/klemtechnieken
Yup pal kuk ki/Armklem zijw
Een gestrekte armklem aangezet
met de heup vanuit een zijpositie.

Mit pal kuk ki/Armklem onder
Bij deze klem wordt van onderaf
druk uitgeoefend op het elleboog
gewrich terwijl de arm van de
aanvaller opgesloten zit onder de
oksel. De adere arm wordt tegen het
lichaam van de aanvaller geplaatst
en als hefboom gebruikt.
Anuro o kae kuk ki/binnenwaartse
schouderklem
Door de aanvaller te isoleren en
vervolgens zijn arm op de rug te
draaien kan druk op het
schoudergewricht worden
uitgeoefend.
Chil sik sul/wurgtechnieken
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Chil sik/verwurging
Bij deze verwurging wordt de revers
van de aanvaller achterlangs
aangetrokken om zijn luchtwegen af
te sluiten.
Chil sik/verwurging
De aanvaller wordt tegen de grond
gedrukt en vervolgens wordt zijn
revers voor zijn keel langs
getrokken.
Chil sik/verwurging
Deze verwurging van achteren wordt
uitgevoerd met behulp van de revers
van de aanvaller.

Chil sik/verwurging
Hier wordt een driehoeksverwurging
uitgevoerd met de benen,

Chil sik/verwurging
Dit is een verwurging die wordt
aangezet door de beide benen uit te
strekken.

Mom dora sul/kanteltechnieken
2x Kanteltechniek naar houdgreep
Kanteltechniek naar nekklem
Kanteltechniek naar armklem
Kanteltechniek naar beenklem

Oefeningen
3
3
3
3
3

kanteltechnieken tegen bokpositie
verdedigingen tegen keelaanval in paardrijpositie
verdedigingen tegen keelaanval aanvaller op 1 knie
verdedigingen tegen keelaanval vanuit wachterpositie
verdedigingen tegen 1ste houdgreep

3de fase sparring
 Sparring op de grond met als doel de tegenstander te laten afkloppen. Dit kan middels een
verwurging of een klem. De kandidaat hoeft geenszins te winnen maar moet wel in staat
zijn effectieve technieken en combinaties te maken in deze sparring.
Éénstaps gevecht
 De kandidaat moet in staat zijn zich effectief te verdedigen tegen een aanvaller die één
vrije aanval uitvoert.
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Rood 2de kup
Voorwaarden
Beheersing van alle technieken en oefeningen van de voorgaande graden.

Technieken
Fase
1ste

Categorie
Makgi sul/bloktechnieken

Techniek
Chookyo Makgi/opwaartse
onderarmblok
Onderarmblok tegen aanvallen van
boven of om rechte aanvallen naar
boven af te wenden waardoor de
weg vrij gemaakt wordt voor een
lage aanval.

Chagi sul/traptechnieken
Naeryo Chagi/haktrap
De neerwaartse trap om een
aanvaller die naar de grond is
gebracht uit te schakelen.

2de

Kuk ki sul/klemtechnieken
Pahkuro son mok kuk gi /Handslot
buitenwaarts
Deze klem zet druk op de pols door
deze via de rugkant naar boven te
draaien. De klem werkt uitsluitend
wanneer de arm gestrekt is.

Donjigi sul/werptechnieken
Koro donzigi/6de offerworp
Bij deze worp wordt een been
achter de beide benen van de
aanvaller geplaatst en vervolgens
wordt de aanvaller naar achter en
naar onder getrokken of geduwd
door zelf te gaan zitten.
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O kae donzigi/4de schouderworp
Bij deze worp wordt de aanvaller
over de schouder heen getrokken
op het moment van knielen.

3de

Kuk ki sul/klemtechnieken
Mok kuk ki/nekklem
Bij deze nekklem is het belangrijk
het hoofd van de aanvaller
voldoende achterover te trekken
zodat deze niet langer in staat is
weerstand te bieden tegen de klem.

Oefeningen
3 verdedigingen tegen een voorwaartse trap.
3 verdedigingen tegen een ronde trap
3 verdedigingen tegen een hoofdomvatting van achteren
3 verdedigingen tegen stokslag van boven
3 verdedigingen tegen stokslag van opzij
3 verdedigingen tegen stokslag van binnen naar buiten
3 fase sparring
 Sparring waarin alle drie fases aan bod kunnen komen. De kandidaat moet laten zijn dat hij
of zij om kan gaan met deze overgang van fasen.
Vrij gevecht tegen één aanvaller.
 De kandidaat verdedigt zich tegen een aanvaller die blijft aanvallen met, trappen stoten en
grepen, totdat deze uitgeschakeld wordt. Deze oefening kan meerdere keren gevraagd
worden.
Demonstratie van 5 logisch opeenvolgende technieken
 In deze volledig ingestudeerde demonstratie van technieken wordt verwacht dat de
kandidaat inzicht toont in de technieken en hun uitwerking op de aanvaller.
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Rood/zwart 1ste kup
Voorwaarden
Beheersing van alle technieken en oefeningen van de voorgaande graden.

Technieken
Fase
1ste

Categorie
Su sul/handtechnieken

Techniek
Giokja Jirugi/hoekstoot
Hoekstoten zijn bruikbaar om langs
de verdediging van de ander te
komen. Een nadeel van de techniek
is dat hij allen vanaf een relatief
kleine afstand gemaakt kan
worden.
Kwansu tulgi/vingersteek
Geschikt om weke delen als de keel
en de ogen mee aan te vallen.

2de

Kuk ki sul/klemtechnieken
Yun hang/handslot schroef
Deze polsklem wordt aangezet
zonder de fixatie van de arm of het
lichaam van de aanvaller. Deze zal
bij het aanzetten blijven lopen om
de pijn te verminderen.
Son ga rok kuk gi/ vingerklem
De vingerklem kan afzonderlijk
aangezet worden maar is ook heel
geschikt om te combineren met
bijvoorbeeld de bovenstaadne yun
hang.

Donjigi sul/werptechnieken
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Koro donzigi/10de offerworp
Bij deze offerworp wordt de
aanvaller mee naar de grond
getrokken en werpen wij hem
schuin over een been.

Huri ki donzigi/7de heupworp
Deze heup worp achterlangs biedt
relatief weinig controle tenzij in
tegenstelling tot hier een been van
de aanvaller 'geschept' is.

O kae donzigi/1ste schouderworp
Bij de schouderworp is het
belangrijk goed contact te maken
met de aanvaller voordat je door de
knieen zakt en de worp uitvoert.

Koro donzigi/1ste offerworp
Bij deze offerworp wordt de
aanvaller mee naar de grond
getrokken en werpen wij hem over
ons heen.
Pal donzigi/1ste armworp
Deze armworp wordt uitgevoerd
met het hele lichaam. Het doel is de
aanvaller te laten struikelen over
ons eigen been door met ons
lichaam hem er overheen te
trekken. Het is een armworp en
geen beenworp omdat het been niet
beweegt.
3de

Kuk ki sul/klemtechnieken
Bakuro o kae kuk ki/ Buitenwaartse
schouderklem
Deze klem op het schoudergewricht
vereist voldoende controle over het
lichaam van de aanvaller.
Chil sik sul/wurgtechnieken
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Palmok chil sik/
onderarmverwurging
Bij een verwurging met behulp van
onze onderarm is het van belang
dat we 'knijpen' met onze hele arm
in plaats van alleen trekken met
onze onderarm.

Oefeningen
3 verdedigingen tegen mes steek naar de buik.
3 verdedigingen tegen mes uithaal van buiten naar binnen.
3 verdedigingen tegen mes uithaal van binnen naar buiten
Sparring tegen twee tegenstanders
 Kandidaat moet kunnen laten zien dat hij of zij in staat is technieken toe te passen in een
sparring met twee tegenstanders.
Demonstratie van 10 logisch opeenvolgende technieken
 In deze volledig ingestudeerde demonstratie van technieken wordt verwacht dat de
kandidaat inzicht toont in de technieken en hun uitwerking op de aanvaller. Tevens dient er
een besef te zijn van de zwakke punten van een techniek.
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Overzicht eisen per kyup
Hier onder staan de technische en inhoudelijke eisen die een leerling tot en met de eerste kyup
moet beheersen.
Tabel 1
Verdedigingstechnieken per kyup
5e
4e
3e
2e
1e
kyup kyup kyup kyup kyup
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
3
3
0
0
0
3
3
0
0
0
3
3
0
0
0
3
3
0
0
0
3
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3

1ste fase

Rechte vuiststoot
Backfist
Meshandslag
Ronde trap
Voorwaartse trap
Stokslag van boven
Stokslag van opzij
Stokslag van binnen naar buiten
Messteek
Mesaanval van buiten naar binnen
Mesaanval van binnen naar buiten

2de fase

Pols kruislings
Kledingaanval voor, borst
Kledingaanval kruislings achter
Keelaanval gestrekte armen
Hoofdomvatting achter

0
0
0
0
0

3
3
3
3
0

3
3
3
3
0

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

Kanteltechniek tegen bokpositie
Keelaanval aanvaller op 1 knie
Keelaanval in wachterpositie
Keelaanval in paardrijpositie
1ste houdgreep

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3de fase
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Tabel 2
Aantal uit te voeren technieken per kyup
5e
4e
3e
2e
1e
kyup kyup kyup kyup kyup
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
3
3
3
3
4
3
5
5
6
6
12
14
14
16
18

1ste fase

Blokkeringen
Slagtechnieken
Stoottechnieken
Traptechnieken
Totaal

2de fase

Beenworpen
Heupworpen
Armworpen
Offerworpen
Schouderworpen
Polsklemmen
Armklemmen
Schouderklemmen
Beenklemmen
Nekklemmen
Verwurgingen
Totaal

2
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
6

3
2
1
0
0
2
2
0
0
0
1
11

3
2
1
0
0
2
2
0
0
0
1
11

3
2
1
1
1
3
2
0
0
0
1
14

3
3
2
3
2
5
2
0
0
0
1
21

3de fase

Kantel/passeer technieken
Grepen
Armklemmen
Polsklemmen
Schouderklemmen
Beenklemmen
Nekklemmen
Verwurgingen
Totaal

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
1

5
3
3
0
1
0
0
5
17

5
3
3
0
1
0
1
5
18

5
3
3
0
2
0
1
6
20

18

26

42

48

Totaal
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