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PROGRAMMA VOOR 5° KEUP (GROEN/BLAUW) 

Voorbereidingstijd :  
Tenminste 24 lessen en 3 maanden na het behalen van 6° Keup. 
A – De vierde POOMSEE TAEGUK-SA-CHANG 
B – vijf oefeningen van twee-stapsverdediging I-BO-DAERYON 
C – Vrij gevecht zonder contact 
D – Technieken : 
Standen : 

▪ MOA-SEOGI : gesloten stand voeten samen en evenwijdig 

▪ HAKTARI-SEOGI : kraanvogelstand, staan op een been, andere voet tot op kniehoogte 
opgetrokken 
Handtechnieken : 

▪ BATANGSON-NULEO-MAKKI : met de handpalm van boven naar onder afweren met de 
vingertoppen steken, de handspieren gespannen, de vingers lichtjes naar binnen gekromd. 
Steken met de vingers gebeurt altijd op weke lichaamsdelen (bv. keel, ogen, oksel, 
maagstreek, …) 

▪ CHEBIPUM-MOK-CHIGI : een hand weert af aan de zijkant van het hoofd met de andere hand 
voert men gelijktijdig een nekslag uit. 

▪ DEUNG-CHUMUK-eolgool-AP-CHIGI : met de bovenzijde van de knokkels van de wijs- en 
middenvinger (vuist) naar voor slaan. 
Traptechnieken : 

▪ BIKYO-CHAGI : van onderuit vertrekkende schuine AP-CHAGI, raken met de wreef 
(baldeung) 

▪ BANDAE-DOLLYO-CHAGI : voorwaartse haaktrap, raken met de voetzool of de hiel 
Algemene begrippen : 

▪ KALLYEO : onderbreken, stoppen (scheidsrechterbegrip) 
De kwetsbare delen van het lichaam : 
De kennis van de kwetsbare delen van het lichaam en het toepassen ervan helpt ons 
tegenstanders buiten gevecht te stellen. 
ZEER BELANGRIJK : men moet er zich echter terdege van bewust zijn dat bepaalde goed 
uitgevoerde technieken op deze punten zware letsels voor de tegenstander tot gevolg 
kunnen hebben zoals : breuken, bloedingen, bewusteloosheid en coma met blijvende 
invaliditeit en soms dood tot gevolg. Onze Taekwondo erecode gebied de agressie in 
dezelfde mate te beantwoorden als zij op ons uitgevoerd wordt en enkel en alleen als andere 
middelen zoals uitpraten niet meer helpen en we werkelijk aangevallen worden. Deze 
situatie is op het moment zelf zeer moeilijk te beoordelen, achteraf evalueren is altijd 
makkelijker, het kan ook zijn dat men te laat reageert en zodanig toegetakeld wordt dat men 
niets meer kan doen. Strafrechtelijk wordt men als beoefenaar van gevechtssport nogal vlug 
in het nadeel gesteld zeker in geval van onduidelijke gebeurtenissen. Probeer altijd ruzies en 
gevechten te ontwijken en gedenk dat waar het verstand ophoudt het lichaam spreekt. 

Een ontweken gevecht is een gewonnen gevecht. 
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