
1° DAN 

PROGRAMMA VOOR HET PRE-EXAMEN VAN 1° DAN (ZWART) 

Voorbereidingstijd : 
Tenminste 42 lessen en minimaal 6 maanden na het behalen van de 1° Keup. 
De schriftelijke toestemming krijgen van de hoofdtrainer om aan het examen van 1° DAN 
deel te nemen voor een Bondsjury na het slagen in het pre-examen voor de hoofdtrainer. 
A – Poomsee KORYO 
B – Tien oefeningen van eenstapsverdediging IL-BO-DAERYON. 
C – HOSINSOEL :  

▪ 3 oefeningen met bevrijding 

▪ 3 oefeningen tegen mesaanval 

▪ 3 oefeningen tegen aanval met korte stok 
 

 

dit allemaal in gecontroleerde gevechtssituatie 

D – Vrijgevecht 3 x 2 minuten in wedstrijduitrusting met scheidsrechter. 
E – KEY-PA : 

▪ 1 handtechniek + 1 voettechniek naar keuze 

▪ 1 handtechniek + 1 gesprongen voettechniek door de jury opgelegd 
F – Theorie 
G – Het slagen in een scheidsrechtercursus en het kunnen voorleggen van een 
scheidsrechterdiploma. 
H – De nodige stages volgen en beantwoorden aan de eisen van de bondsjury. 
I - Techniek 

▪ TONG-MILGI : duwen met de handen en gelijktijdig de ademhaling beheersen. 

▪ DUBEON-YEOPCHAGI : dubbele zijwaartse trap 

▪ SONNAL-BAKAT-CHIGI : slag met meshand (pinkzijde) van binnen naar buiten. 

▪ HANSON-KALCHEBI : met een hand de keel grijpen. 

▪ MUROP-KUOK-KI : met een hand het been van de tegenstander vastgrijpen en met de andere 
hand het been in een hefboombeweging breken ter hoogte van de knie. 

▪ MONTONG-HETCHU-MAKKI : dubbele afweer naar buiten op middenhoogte. 

▪ PYOCHUK-CHIGI : met de gebalde vuist (pinkzijde) in de open hand slaan. 

▪ PYEONSONKEUT-CHETCHIO-TSIREUGI : met de vingertoppen (palm naar boven) steken. 

▪ BATANGSON-NULLO-MAKKI : met de handpalm van boven naar onder afweren. 

▪ PALKUP-YEOP-CHIGI : zijwaartse elleboogslag (handpalm naar boven). 

▪ BAKAT-MOK-CHIGI : nekslag met meshand (pinkzijde) naar buiten. 

▪ AN-MOK-CHIGI : nekslag met meshand (pinkzijde) naar binnen. 
  

https://sites.google.com/site/baekhobilzen/programma/pre-examen-1-dan#h.p_ID_81
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--- MORAAL EN RAADGEVINGEN --- MORAAL EN RAADGEVINGEN --- 
1ste DAN, zwarte gordel, de gordel waar iedereen van in het begin naar toeleeft en naar 
opkijkt. 
Wanneer een leek naar een Taekwondotraining kijkt moet hij het verschil kunnen zien 
tussen een zwarte gordel en de overige, zonder dat deze beoefenaars een gordel dragen. 
Dit betekent dat DAN-graadhouders en zelfs rode gordels een grote verantwoordelijkheid 
dragen t.o.v. de uitstraling van het Taekwondo. 
De zelfkritiek, de studie, de discipline en de ontwikkeling van het “DO” dragen bij tot een 
beheerst optreden en juiste houding t.o.v. bepaalde situaties en in de omgang met leerlingen 
en met de maatschappij in het algemeen. 
Alleen door ook buiten de school, te oefenen, zich te documenteren en stages te volgend kan 
men op termijn tot enig resultaat komen. 
Bedenk dat men van een zwarte gordel verwacht dat hij altijd de beste is en elke situatie 
aankan (ook al is dit niet altijd zo), de leek beoordeelt de ganse sport op het kunnen van de 
zwarte gordels, hoge bomen vangen veel wind. 
Het goed presteren in de school en voor een bondsjury toch niet slagen in het examen 
wegens faalangst of zogezegde “zenuwen” is geen verontschuldiging. Zijn geest en de 
zenuwen kunnen beheersen ook in moeilijke omstandigheden is precies het hoofddoel van 
het examen. 
Wanneer men goed is voorbereid hoeft men geen enkel examen te vrezen. 
Het Taekwondo begint pas bij de graad van eerste DAN, nu moet men het geleerde 
perfectioneren en de kennis uitbreiden en zeker NOOIT over zichzelf tevreden zijn, het kan 
ALTIJD BETER. 
Niet te kennen voor het examen, maar toch leuk om te weten : 
Interessante lectuur : 
- Taekwondo - Rien Thoutenhoofd - Uitgeverij : Elmar Budo Sport 
- Reishandboek voor Zuid-Korea - Wibo Burgers - Uitgeverij : Elmar reishandboeken 
 


