
6° keup = groen 
 

 

PROGRAMMA VOOR 6° KEUP (GROEN) 

Voorbereidingstijd :  

Tenminste 24 lessen en 3 maanden na het behalen van 7° Keup. 
A – De derde POOMSEE TAEGUK-SAM-CHANG 
B – Tien oefeningen van SAMBO-DAERYON. 
C – Traptechnieken – DWIT TCHAGI of achterwaartse trap 
D – 1 ½ minuut trap- en stoottechnieken 
E – Theorie 
F – Beginselen van scheidsrechteren. 
E Theorie : 

a) algemene begrippen. 

MOEREOP : Knie  PALKOEP : Elleboog 

DEUNG : Bovenkant  MEE : Zijkant 

PALMOK : Pols  CHOEMEOK : Vuist 

 

Voorbeeld:  
AN PALMOK YOP MOMTONG MAKKI : Binnenkant pols zijwaarts midden blok  
OREUN AP KOEBI SEOGI BANDAE MOMTONG CHOEMEOK CHIREUGI : Rechts lange stand, 
rechts midden vuist stoot. 
 
F Scheidsrechtertheorie : 

HONG : Rood  CHONG : Blauw 
Nota : tijdens een wedstrijd stelt Hong zich steeds links op ten opzichte van de leidende 
scheidsrechter en Chong rechts. 
Wedstrijdveld : KYONGGI CHANG is 8 x 8 meter met een uitloopruimte van 2 meter aan elke 
kant. 
Duur van een wedstrijd is normaal 3 x 3 minuten met telkens 1 minuut rust. 
Officiële personen : één hoofdscheidsrechter of leidende scheidsrechter 
Vier hoekscheidsrechters 
Twee juryleden 
Eén tijdopnemer 
 
De leidende scheidsrechter 
Heeft de algehele leiding in een wedstrijd. Hij kan onmiddellijke beslissingen nemen zoals, 
waarschuwingen, straffen en diskwalificeren. 
De hoekscheidsrechters 
Noteren op wedstrijdpapier de waarschuwingen en minpunten door de leidende 
scheidsrechter gegeven, voorts noteren zij de pluspunten, die naar hun mening 

https://sites.google.com/site/baekhobilzen/programma/6-keup---groen#h.p_ID_32
https://sites.google.com/site/baekhobilzen/programma/6-keup---groen#h.p_ID_32


plaatsvinden. Zij kunnen de leidende scheidsrechter bijstaan in het nemen van een 
belangrijke beslissing als deze erom vraagt. 
De jury 
Beslist over de winnaar na de raadpleging van de gegeven waarschuwingen en minuspunten 
door de scheidrechter gegeven en de wedstrijdformulieren van de hoekrechters en de 
scheidsrechter. De jury heeft het recht verkeerde beslissingen te herroepen. 

 

WEDSTRIJD 

- Betekenis van het woord « WEDSTRIJD » 
Dit woord bestaat uit twee delen nl. : WED-STRIJD. 
« WED » staat voor SPEL en « STRIJD » is de INSPANNING die moet worden geleverd om 
bepaalde resultaten te bekomen. 
Jammer genoeg wordt het woord « strijd » soms te letterlijk opgevat zodat wedstrijden kunnen 
ontaarden in ruziepartijen. 
Wedstrijd-Taekwondo is een vechtsport, daarom nog geen vechtersbaas-sport, er wordt 
natuurlijk een zekere dosis vechtlust van de deelnemers verwacht doch deze vechtlust moet 
steeds beheerst worden. 
- Het doel van de « reglementen » 
Om een wedstrijd (spel) goed te laten verlopen hebben we afspraken (reglementen) nodig. We 
spreken dus op voorhand af wat mag en niet mag, zodat we aan de hand van deze afspraken 
een winnaar kunnen bepalen (men kan toch ook niet kaart spelen zonder de regels te 
eerbiedigen). Het tweede doel van de reglementen is het BESCHERMEN van de deelnemers, stel 
je voor dat alles zou toegelaten zijn, wat een vechtpartij zou je daar beleven ! ! ! 
Besluit : het allereerste wat je nodig hebt om succesvol aan wedstrijden deel te nemen is een 
grondige kennis van de regels, zodat je weet op welke manier je punten kan scoren, en zeker 
niet te verwaarlozen, dat je weet hoe je strafpunten moet vermijden. 
- Wedstrijdbenodigdheden 
Allereerst moet je in het bezit zijn van een lidboekje en een geldige, door de bond uitgereikte 
licentie. Deze licentie krijg je na betaling van de verzekering en bondslidgeld, bij de aanvang 
van elk nieuw seizoen, via de club waar je ingeschreven bent. 
Zorg ervoor dat je ARTS bij het invullen van deze licentie AANDUIDT dat je GESCHIKT bent 
voor COMPETITIE. Laat ook, indien je geslaagd bent, je nieuw behaalde graad en de data van 
de examens telkens door de examinator in je lidboekje invullen. 
Dit lidboekje en de licentie dien je altijd en overal bij te hebben wanneer je aan Taekwondo wil 
doen (zelfs in de club), breng ook je identiteitskaart mee zodat er nooit kan getwijfeld worden. 
Indien je lidboekje en licentie niet in orde zijn zal je niet aan de wedstrijden mogen deelnemen. 
Halskettingen, ringen, uurwerken en andere sieraden alsook kwetsende voorwerpen mag je 
tijdens de wedstrijden niet bij je hebben. Je kan deze zaken best thuis laten dan kan je ze ook 
niet verliezen. 
Een propere witte dobok en de gordel die met je officiële graad overeenstemt zijn vereist, 
fantasietjes en publiciteit zijn niet toegelaten. Zorg ervoor dat de nagels van je vingers en tenen 
KORTGEKNIPT, ONSCHERP en PROPER zijn. 
De volgende attributen ben je verplicht tijdens de gevechten te dragen : voorarm- en 
scheenbeschermers uit zachte materialen. Een hoofdbescherming waarvan de achterkant 
voldoende dik is om je achterhoofd te beschermen tijdens een val, let erop dat het gelaat en de 
oren volledig vrij en zichtbaar zijn. 
Een borstbeschermer die niet uit een volledige stijve plaat bestaat. Een kruisbeschermer, ook 
voor de dames. 
Op de grond spuwen of het wedstrijdveld bevuilen is absoluut niet toegelaten. 



Er is slechts EEN coach per deelnemer en gevecht toegelaten, nochtans mag er een arts op een 
stoel achter de coach plaatsnemen, deze arts mag in geen geval de gevechten beïnvloeden, hij 
treedt alleen op wanneer zijn kamper een verwonding oploopt. Het is belangrijk te weten dat 
de kamper strafpunten kan oplopen wanneer de coach zich niet volgens de regels gedraagt. 
Na de openingsceremonie verspreiden de deelnemers zich in de zaal. Onthoud je 
deelnemersnummer en let goed op, deze nummers worden voortdurend door de WOC 
aangekondigd. Wanneer je nummer aangekondigd wordt, ga je zo snel mogelijk voorzien van 
de verplichte attributen en je coach naar de controleplaats voor deelnemers, een 
scheidsrechter zal controleren of je uitrusting goed is en het veld aanwijzen waar je dient te 
vechten. LET OP ! ! ! Je nummer wordt drie maal aangekondigd met 1 minuut tussenpauze. 
Indien je niet aanwezig bent op de controleplaats binnen de minuut na de derde oproep zal je 
NIET aan dit gevecht mogen deelnemen, zodat je door opgave verliest. 
- Aanvangs- en eindprocedure 
Na de controle ga je naar het veld dat je aangewezen werd. 
Wanneer dit veld vrij is ga je naar de coachstoel die overeenstemt met de kleur die je 
toegewezen werd ; ROOD LINKS en BLAUW RECHTS ten opzichte van de hoofdscheidsrechter, 
gelaat naar de jury. Om het vlotte verloop van de wedstrijden te waarborgen en geen tijd te 
verliezen word je verzocht deze procedures vanaf het aankondigen van je nummer zo vlug 
mogelijk en zonder dralen af te handelen. 
Nogmaals, vergeet niet dat wanneer je te laat op het veld toekomt de scheidsrechter kan 
besluiten je niet aan dit gevecht te laten deelnemen, zodat je verliest door opgave. 
De scheidsrechter roept eerst CHONG (blauw) en dan HONG (rood) en wijst aan dat je naar het 
midden moet komen. 
Beide deelnemers gaan op het merkteken staan aangezicht naar de jury en buigen op het bevel 
CHARYEOT (attentie) KYEONG_RYE (buig). Op het bevel JWAWOO HYANGWOO (kijk naar 
elkaar) KYEONG_RYE buigen de deelnemers naar elkaar. 
(Een staande buiging wordt uitgevoerd in natuurlijke stand door de romp meer dan 30° naar 
voren te buigen waarbij ook het hoofd in een hoek van meer dan 45° naar voor buigt, de 
vuisten rusten tegen de buitenzijde van de dijen). 
Op het bevel JOON_BI (sta gereed) gaan de deelnemers op hun merkteken in gevechtshouding 
staan, op het bevel SHI_JAK (begin) start het gevecht. 
Wanneer de scheidsrechter het gevecht wil onderbreken roept hij KALLYEO (stop), op dit bevel 
moet je onmiddellijk stoppen met vechten. Op het bevel GYESOK hervat het gevecht. Het 
gevecht wordt hervat op de plaats waar het gestopt is. Na het tijdsein van de tijdwaarnemer bij 
het einde van de ronde stopt het gevecht op het bevel KEUMAN (einde). De scheidsrechter wijst 
dat je naar je coach mag gaan daar kan je gedurende een halve minuut rusten en verzorgd 
worden. 
De volgende rondes herbeginnen zonder groeten, Bij het einde van de laatste ronde gaan de 
deelnemers op hun merkteken staan aangezicht naar elkaar toe en buigen naar elkaar op het 
bevel CHARYEOT_KYEONG_RYE. Op de bevelen JWAWOO HYANGWOO KYEONG_RYE draaien de 
deelnemers naar de jury toe en buigen. 
Wanneer de scheidsrechter de winnaar kent gaat hij de deelnemers naast zich roepen in het 
midden van het veld. De deelnemers staan, de voeten gesloten, met het gelaat naar de jury. De 
scheidrechter kondigt de winnaar aan door diens arm omhoog te steken terwijl hij zegt CHONG 
of HONG SUNG. - 
 


