
8° keup = geel 
 

 

PROGRAMMA VOOR 8° KEUP (GEEL) 

Voorbereidingstijd :  

Tenminste 12 lessen. 
Minimaal 6 weken na het behalen van de 9° Keup. 
 

A – De eerste POOMSEE TAEGUK-IL-CHANG 

B – De drie eerste oefeningen van 3-stapsverdediging SAMBO-DAERYON. 

C – Vrij gevecht zonder contact. 

D – Technieken : 
▪ MONTONG-AN-MAKKI : afweer van buiten naar binnen met de pinkzijde van de vuist op 

borsthoogte . 

▪ OELGOOL-MAKKI : afweer met de pinkzijde van de vuist, boven en voor het voorhoofd. De 
stand van de vuist is hoger dan de elleboog zodat de arm een schuine lijn vormt waarlangs 
de opgevangen slag kan afglijden. 

▪ YEOPCHAGI : zijwaartse trap, de voet optrekken tot kniehoogte, het bekken zijwaarts naar 
achter en naar voor kantelen, over de schouder kijken, trappen met als raakpunt de 
buitenzijde en hiel van de voet. 

▪ KIHAP : is een kort beheerste kreet. KIHAP is een belangrijke ademhalingsoefening, door het 
uitpersen van de ins ons aanwezige lucht versterkt de actie. KIHAP verschaft enkele 
seconden opperste concentratie en bundelt alle energie. 

▪ Het geluid van KIHAP leidt de tegenstander even af zodat een actie kan ondernomen 
worden. 

E – Algemene begrippen : 

EOLGOOL : boven  (hoofdhoogte)  CHARYEOT : aandacht, geef acht 

MONTONG : midden  (plexushoogte)  KYONG-YE  : groeten 

ARAE : onder  (onder de navel)  PARO : stop 

OEN : links  (uitspraak = owen)  KUMAN : einde 

OREUN : rechts  SHIU : rust 

AN : binnenwaarts  (of binnenkant)  SIJAK : begin 

BAKAT : buitenwaarts  (of buitenkant)  DWIRO-DORA : keer om 

YEOP : zijwaarts  DOJANG : leslokaal 

TIE : gordel  DOBOK : Taekwondokleding 

HETCHU : uit elkaar  
 

 
 

 

TAEKWONDO: 

Door oefenen in het vechten met handen en voeten een verheven doel bereiken.  
DO is de manier van leven, het systeem of de gedragscode om dit verheven doel te 
bereiken, deze gedragscode heet ook BUSHIDO, denk aan de SAMOERAI (zie ook 
juDO, aikiDO, kenDO, enz. 

https://sites.google.com/site/baekhobilzen/programma/geel#h.p_ID_32
https://sites.google.com/site/baekhobilzen/programma/geel#h.p_ID_32


 
POOMSEE 

Zoals bij vele sporten, en zeker in de vechtsporten het geval is, vindt de techniekopbouw plaats 
dor het oefenen en steeds weer trainen van bepaalde groepen technieken. 
In de Judosport b.v. kennen wij diverse kata’s. In het TAEKWON-do zijn dat de POOMSE. 
De Poomse (vorm is naast Kyepa (breektest) en de Kyoroegi (vrijgevecht) een van de drie 
disciplines, die de grondslag vormt van het Taekwon-do. De Poomse is een schijngevecht. Het 
bestaat uit verscheidene standen van de voet gecombineerd met afweringen met de hand, 
trappen en vuistslagen, die elkaar aanvullen en als geheel gezien een gevecht tegen een of meer 
tegenstanders voorsteld. De bekendste Poomse’s zijn PALGE 1 tot 8, Koryo, Geumgang, Tae-bek, 
Pyong-won, Sip-chin, Chi-tae, Tcheon-kwon, Han-soe en Il-yeo. Eeuwenlang werd de Poomse 
door Taekwon-do meesters ontwikkeld en beoefend. Omdat er vroeger geen wedstrijdmethode 
bestond zoals tegenwoordig en het zeer gevaarlijk is de technieken op een trainingspartner uit 
te oefenen, oefende men deze door middel van de Poomse ; vandaag dienen de Poomse als 
weergaven van de mate van bekwaamheid. 
Het is duidelijk dat deze Poomse-reeksen, die elk voor zich een vast uitgangspunt hebben, door 
de Taikwon-do leerling(e) zeer goed moeten worden getraind. Enerzijds omdat ze de basis 
vormen voor het gradueren, en anderzijds, en dat is veel belangrijker, omdat ze de souplesse 
van de bewegingen bevorderen, de ademhaling beheersen, de lichaamsbalans verbeteren en de 
trefzekerheid opvoeren. 
Deze trefzekerheid, of beter gezegd, de uitstekende beheersing van de spieren, is in het gevecht 
noodzakelijk. 
Al naar gelang zijn vaardigheid oefent de student een bepaalde Poomse, die in 
moeilijkheidsgraad keer op keer stijgt. 
 

DE TOP NEGEN VAN DE POOMSE’S: 
1. Zonder de nodige concentratie moet men niet met een Poomse beginnen. 
2. De Poomse is een schijngevecht. De student moet zich bij iedere techniek de gevechtssituatie 
voor kunnen stellen. 
3. De lichaamshouding moet rechtop en fier zijn. 
4. Afweer- en aanvals-technieken moeten snel en krachtig zijn. 
5. De bewegingen moeten noch verkrampt noch te nonchalant zijn, maar zo natuurlijk 
mogelijk werken. 
6. De ogen zijn steeds recht vooruit gericht op de denkbeeldige tegenstander. 
7. De Poomse moet steeds in de voorgeschreven snelheid gelopen worden. (ongeveer een stap 
per seconde) 
8. De Poomse moet precies op dezelfde plaats beëindigd worden las waarvan ze begon. 
9. Alleen hij die een Poomse beheerst, behoort naar de volgende over te gaan. 
 


