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PROGRAMMA VOOR 3° KEUP (BLAUW/ROOD) 

Voorbereidingstijd :  
Tenminste 36 lessen en minimaal 5 maanden na het behalen van de 4° Keup. 
A – De zesde POOMSEE TAEGUK-YUK-CHANG 
B – Vijf oefeningen van 1-stapsverdediging IL-BO-DAERYON. 
C – Vrij gevecht met beschermingen aan en licht contact 
D – Theorie 
E – Technieken : 
Handtechnieken : 

▪ BAKAT-PALMOK-BAKAT-MAKKI : met de pinkzijde van de vuist (voorarm) van binnen naar 
buiten afweren. 

▪ HANSONNAL-EOLGOOL-BAKAT-MAKKI : met de pinkzijde van een meshand op hoofdhoogte 
naar buiten afweren, andere hand, vuist gebald, wacht in de zijde . 

▪ HECHYEO-ARAE-MAKKI : met beide vuisten laag van binnen naar buiten afweren. 

▪ BATANGSON-MONTONG-AN-MAKKI : met de handpalm middelhoog van buiten naar binnen 
afweren. 
Oefeningen : 

▪ DWITKOOBIE-SEOGI-HANSONNAL-BAKAT-MAKKI gevolgd door APKOOBIE-SEOGI-
MONTONG-BARO-CHIRUGI 

▪ APKOOBIE-SEOGI-TCHEBIPUM-MOK-CHIGI gevolgd door AP-CHAGI gevolgd door 
APKOOBIE-SEOGI-DEUNGCHUMUK-EOLGOOL-AP-CHIGI 
Traptechnieken : 

▪ biteuro-chagi : draaitrap schuin van binnen naar buiten raken met de bal van de voet 
Gesprongen traptechnieken :  
Het voorvoegsel « TWIO » betekent dat de trap gesprongen uitgevoerd wordt. 
Men kan : hoog springen, ver springen, draaiend springen en zelfs naargelang de 
begaafdheid met een voor- of achterwaartse salto traptechnieken uitvoeren. 
Het uitvoeren van twee traptechnieken in één sprong heet : « DOOBALDANGSANG » en is 
uiteraard zeer moeilijk en kan door sommigen slechts na veel oefenen bereikt worden. 
Bij de meeste gesprongen traptechnieken wordt getrapt met de voet waarop men zich 
afduwt, m.a.w. die voet die het laatst de grond raakt. Het spreekt vanzelf dat het correct 
uitvoeren van springtechnieken gebaseerd is op de correcte uitvoering van deze technieken 
zonder sprong. 
De bedoeling is de tegenstander buiten gevecht te stellen of op zijn minst uit evenwicht te 
brengen. 
Wanneer we op een voorwerp trappen, dan is het de bedoeling het voorwerp zodanig te 
raken dat het weg gekatapulteerd wordt of breekt (bij een breektest). 
Dus bij een correct uitgevoerde traptechniek (al dan niet gesprongen) is het belangrijk ons 
evenwicht te bewaren en ons lichaamsgewicht en techniek zodanig aan te wenden dat 
hetgeen waarop we trappen uit evenwicht raakt en niet wijzelf. 
Te kennen voor het examen : 

▪ TWIO-AP-CHAGI : gesprongen voorwaartse trap 
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▪ TWIO-YEOP-CHAGI : gesprongen zijwaartse trap 
Algemene begrippen : 

PALMOK-PAEGI  Bevrijding van greep op de onderarm 

MEONGE-PAEGI 

 

Bevrijding van omarming door beide armen 

met de elleboog zijwaarts naar boven te 

stuwen 

TSIREUGI  Steken (met de vingers) 

Belangrijke data in de ontwikkeling van het moderne TAEKWONDO : 
▪ 16/09/61 : Oprichting Nationale Taekwondo Associatie in Korea (K.T.A.) 

▪ 09/10/63 : Erkenning als officiële sport in de Nationale Spelen 

▪ 30/11/72 : Beëindiging van de bouwwerken aan het KUKKIWON 

▪ 25/05/73 : De eerste wereldkampioenschappen 

▪ 28/05/73 : Oprichting van de World Taekwondo Federation (W.T.F.) 

▪ 23/09/74 : Oprichting van de Belgische Taekwondo Associatie (B.T.A.) 

▪ 05/10/75 : Aansluiting van het W.T.F. bij het AGFIS 

▪ 09/04/76 : Erkenning bij de Militaire Kampioenschappen (CISM) 

▪ 19/10/76 : Oprichting van de Europese Taekwondo Unie (E.T.U.) in Barcelona 

▪ 29/09/79 : Oprichting van de Nationale Belgische Taekwondo Unie (U.N.B.T.U.) 

▪  

▪  --- DE KOREAANSE TELLING --- DE KOREAANSE TELLING --- DE KOREAANSE TELLING --- 
In Korea zijn er 2 soorten van tellingen. Het eerste de volkstelling en gaat maar tot 99. De 
tweede is de Chinese telling. 
De volkstelling wordt gebruikt bij het aanwijzen van een vast aantal, bv. SET-BUN of 3 
personen. De Chinese telling voor een vast getal, bv OSIP-WON of 50 WON (Koreaanse 
munt). 

 Koreaanse Chinese 

1 HANA IL 

2 DUL I 

3 SET SAM 

4 NET SA 

5 DASOT O 

6 YOSÓT YUK 

7 ILGÓP CHIL 

8 YODÓL PAL 

9 AHÓP GU 

10 YÓL SIP 

11 YÓL-HANA SIPIL 

12 YÓL-DUL SIPI 

13 YÓL-SET SIPSAM 

14 YÓL-NET SIPSA 

20 SUMÚL ISIP 

21 SUMÚL-HANA ISIPIL 

22 SUMÚL-DUL ISIPI 

30 SOLHUN SAMSIP 

40 MAHUN SASIP 



50 SWIN OSIP 

60 YESUN YUKSIP 

70 ILHUN CHILSIP 

80 YODUN PALSIP 

90 AHUN GUSIP 

100 - BAEG 

200 - IBAEG 

300 - SAMBAEG 

1.000 - CHON 

2.000 - ICHON 

3.000 - SAMCHON 

10.000 - MAN 

20.000 - IMAN 

100.000 - SIBMAN 

200.000 - ISPMA 

 


