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PROGRAMMA VOOR 4° KEUP (BLAUW) 

Voorbereidingstijd :  
Tenminste 36 lessen en 5 maanden na het behalen van 5° Keup. 
A – De vijfde POOMSEE TAEGUK-O-CHANG 
B – tien oefeningen van I-BO-DAERYON. 
C – Vrij gevecht met beschermingen aan en licht contact 
D – Theorie 
E – Technieken : 
Handtechnieken : 

▪ PYEONHI-SEOGI SON-MOK-PAEGI : vrije stand (schouderbreedte) bevrijden van de 
polsdoor een draaiende hebfoomtechniek 

▪ MECHUMUK-NAERYO-CHIGI : met hamervuist van boven naar beneden slaan 

▪ MECHUMUK-EOLGOOL-BAKAT-CHIGI : met hamervuist op gelaatshoogte van binnen naar 
buiten slaan 

▪ PALKUP-MONTONG-CHIGI : met de elleboog middelhoog slaan 

▪ PALKUP-PIOCHUK-CHIGI : met een hand het hoofd van de tegenstander naar zich toe 
trekken en met de andere elleboog naar voor slaan 
Traptechnieken : 

▪ MOM-DOLLYO-CHAGI : achterwaartse haaktrap, raken met de hiel of de bal van de voet 

▪ HURYO-CHAGI : draaiende zweeptrap 
Algemene begrippen : 

KEY-PA : Breektest 

BAL : Voet 

BALNAL : Buitenzijkant van de voet 

BALDEUNG : Wreef 

BAL-AP-TCHUK : Bal van de voet 

BAL-DWIT-

TCHUK 
: 

Onderkant van de hiel 

BALBADAK : Voetzool, en binnen voetzool 

ME-CHUMUK : Hamervuist (pinkzijde van de gebalde vuist) 

MOM : Lichaam 

HOSINSOEL : Taekwondo zelfverdediging 

JEJA : Leerling 

MILGI : Duwen 

PAEGI : Bevrijden, lostrekken 

 
Oefeningen : 

▪ APKOEBI SEOGI SONNAL MOK CHIGI 

▪ DWITKOEBI SEOGI CHUMUK YEOP CHIRUGI 

▪ APKOOBIE SEOGI EOLGOOL MAKKI 
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▪ DWITKOOBIE SEOGIE BAKAT PALMOK MONTONG AN MAKKI 
 

--- DE KOREAANSE VLAG --- DE KOREAANSE VLAG --- DE KOREAANSE VLAG --- 
 

De Koreaanse vlag symboliseert een filosofie, die de mystiek van het land weergeeft. (gebaseerd 
op het Confucianisme). 
Het midden is een cirkel, die de balans weergeeft, in een soort « JIN-JANG » - tekens. 
De bovenkant is rood, de onderkant blauw. De betekenis hiervan zijn de tegenstellingen in het 
aardse leven zoals water en vuur, dag en nacht, licht en donker, sterk en slap, actief en passief, 
heet en koud, plus en min, en ga zo maar door. 
De buitenste lijnen hebben de betekenis van een natuurkracht, zowel als een menselijke 
betekenis. 
De Koreaanse betekenis van diverse onderling onderbroken lijnen zoals er ook in de nationale 
vlag voorkomen, wordt hieronder weergegeven in een schema. 

 


