
9° keup = wit-geel 
 

 

Wit : de beginneling die nog zuiver van geest is 
en niets weet. 

 

 

PROGRAMMA VOOR 9° KEUP (WIT/GEEL) 
Voorbereidingstijd :  
tenminste 12 lessen. 
Mininmaal 1,5 maand na de inschrijving als lid. 
 
Etiquette en gebruiken binnen het TAEKWONDO : 
In de Aziatische cultuur wordt veel waarde gehecht aan beleefdheid, correctheid en 
discipline, dit komt ook in onze lessen tot uiting. Ook bestaat er een sterk hiërarchische 
structuur. Dit betekent dat de lagere graden eerbied betonen voor de hogere graden en de 
jongeren eerbied betonen voor de ouderen, andersom wordt van de hogere graden en 
ouderen verwacht dat zij consequent optreden en een voorbeeld zijn voor de lagere graden 
en de jongeren zonder van hun positie misbruik te maken of de lagere graden misprijzend te 
behandelen. 
Tijdens de lessen wordt verwacht dat iedereen de oefeningen met de nodige inzet en ernst 
uitvoert. Luidruchtig lachen, praten of spelen horen hier niet thuis en is trouwens storend 
voor de leden die in alle ernst wensen te oefenen. 
Aangezien het TAEKWONDO een gevechtssport is en de technieken, wanneer echt 
uitgevoerd, erop gericht zijn een tegenstander uit te schakelen, is het absoluut noodzakelijk 
onze oefeningen zodanig beheerst uit te voeren dat we onze partner niet kwetsen of pijn 
doen. 
TAEKWONDO mag alleen echt gebruikt worden in geval van zelfverdediging, elk lid van onze 
school dat opzettelijk zijn partner kwetst of buiten onze school een vechtersbaasmentaliteit 
ontwikkelt wordt onmiddellijk uitgesloten. 
Algemene regels : 

▪ Een algemene lichaamshygiëne is vereist, alsook dienen de nagels van vingers en tenen kort, 
onscherp en proper te zijn. 

▪ De DOBOK (kimono) moet altijd schoon en netjes zijn. 

▪ Het dragen van sieraden of kwetsende voorwerpen is niet toegestaan. 

▪ Behoudens andere afspraak dienen de leerlingen op tijd aanwezig te zijn en de lessen tot het 
einde te volgen. 

▪ Er wordt in de volgende gevallen door een buiging gegroet. 

▪ Bij het binnenkomen en verlaten van de DOJANG (leslokaal) indien aanwezig naar de vlag en 
naar de SABUM (meester), men wacht op de toestemming van de SABUM om aan de lessen 
deel te nemen, wanneer men de les wil onderbreken of verlaten vraagt men ook de 
toestemming van de SABUM. 

▪ Bij het begin en einde van de les op bevel van de SABUM. 

▪ Bij het tegemoet treden en verlaten van de SABUM. 

▪ Wanneer men persoonlijk een vraag stelt aan de SABUM en na zijn antwoord. 
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▪ Wanneer men een ander lid tegemoet treedt of verlaat. 

▪ Bijvoorbeeld de gordel raakt los, we onderbreken de oefening, groeten onze partner, keren 
de rug naar onze partner, maken de gordel vast, keren het gelaat terug naar onze partner, 
groeten onze partner en hervatten de oefening. 

▪ Naar eigen inzicht, in de Aziatische cultuur is het groeten een uiting van respect niet zozeer 
een simpel goedendag zeggen, men kan beter een keer te veel groeten dan te weinig (vooral 
tijdens een examen) 

▪ Het is niet toegestaan de DOJANG met schoenen te betreden, te roken, te snoepen of onder 
invloed van drugs, drank of geneesmiddelen aan de lessen deel te nemen. 

▪ Het is niet toegestaan een andere gordel te dragen dan deze verkregen door het slagen van 
examens. 

▪ Het is niet toegestaan de lessen te storen. 

▪ Het is niet toegestaan in het openbaar lessen of demonstraties te geven. 

▪ De les- en bondsgelden dienen spontaan op vervaldag betaald te worden. 

▪ De leden dienen de naam van onze school te eerbiedigen en zich in alle omstandigheden 
waardig te gedragen. 
Procedure voor de aanvang en het einde van de les : 
Aanvang van de les : 

▪ De leden komen het leslokaal binnen en groeten individueel de vlag. 

▪ De leden stellen zich snel en in stilte op met het gelaat naar de SABUM. 

▪ De hoogste graden staan op de eerste rij in graad afgaand van links naar rechts en naar 
achter, ingeval van gelijke graad staat de oudste voor de jongste. 

▪ De DOBOK is perfect in orde, de TIE (gordel) perfect geknoopt en aan beide kanten even 
lang afhangend. De leerlingen staan in rusthouding, handen op de rug en in stilte 
afwachtend, de rijen zijn in beide richtingen perfect uitgelijnd. 

▪ Op een teken van de SABUM beveelt de hoogste in graad « CHARYEOT » (geef acht) « 
KYEONG-YE » (groet) (op het bevel « charyeot » brengen we de voeten tegen elkaar, de 
handen naast het lichaam, op het bevel « kyeong-ye » buigen we hoofd en lichaam naar voor 
(in een hoek van 30°). 
Einde van de les : 

▪ De leden stellen zich op zoals in het begin van de les, de SABUM zegt « DORSA » (kledij in 
orde maken) en beveelt « DWIRO-DORA » (keer om) de leden zetten de rechter voet achter 
de linker en draaien op hun as de rug naar de SABUM, de leden brengen snel hun DOBOK en 
TIE in orde en wachten af in rusthouding. 

▪ De SABUM beveelt « DWIRO-DORA », de leden zetten hun rechtervoet achter de linker en 
draaien om hun as het gelaat naar de SABUM. 

▪ Op een teken van de SABUM beveelt de hoogste in graad « CHARYEOT » « KYEONG-YE », en 
de leden buigen naar de SABUM. 

▪ De leden keren zich naar de hoogste in graad en op zijn bevel « HETCHU » (uit elkaar) 
buigen zij naar de hoogste in graad en verbreken het gelid. 
Procedures tijdens de les : 

▪ Bij het begin van een oefening in het gelid, de leden staan in rusthouding en volgen 
aandachtig en in stilte de uitleg van de SABUM. 

▪ op het bevel « CHARYEOT » staan de leden in « geef acht »-houding. 

▪ op het bevel « CHUNG-BI » staan de leden de voeten schouderbreedte, de vuisten laag voor 
het lichaam (ter hoogte van het bekken), op bevel van de SABUM begint de oefening. 



▪ Bij het einde van de oefening in het gelid. 

▪ op het bevel « PARO » komen de leden terug in « CHUNG-BI »- stand (de voorste voet naar 
achter verplaatsend) 

▪ op het bevel « SHIU » groeten de leden de SABUM en staan in ruststand. 

▪ Bij het einde van een blok oefeningen of bij het einde van de les beveelt de SABUM « KUMAN 
» waarna dezelfde procedure volgt als bij het bevel « PARO ». 

▪ Wanneer tijdens de oefeningen in het gelid het einde van de zaal bereikt wordt, maakt de 
hoogste in graad van de rij die dit einde bereikt, dit kenbaar door « KIAP » (korte beheerste 
schreeuw). Op het bevel « DWIRO-DORA » draaien de leden zo kort mogelijk om hun as, 
geven « KIAP » en staan terug in aanvangshouding van de oefening. 

▪ Procedure voor het oefenen met partner : de leden staan met het gelaat naar elkaar, groeten 
elkaar en beginnen de oefening. Bij het einde van de oefeningen staan de leden weer met het 
gelaat naar elkaar, groeten en wachten op de instructies van de SABUM. 

▪ Al deze gebruiken zullen de beginner vrij streng schijnen. Een ijzeren discipline en het 
respect voor afspraken en traditionele waarden dragen in grote mate bij tot het veilig 
verloop van de lessen en het boeken van enig resultaat in het TAEKWONDO. 
Basis : 

▪ Standen (SEOGI) 

▪ SHIU : ruststand : voeten schouderbreedte, handen op de rug. 

▪ CHARYEOT (seogi) : aandacht, geef acht : voeten samen, handen tegen de dijen. 

▪ CHUNG-BI : sta gereed : voeten schouderbreedte, vuisten laag voor het lichaam op 
bekkenhoogte 

▪ NARANHI SEOGI : voeten parallel naar voor wijzend, schouderbreedte. 

▪ APKOEBI SEOGI : grote voorwaartse stand. 

▪ APSEOGI : korte voorwaartse stand. 

▪ DWITKOOBI SEOGI : L-stand, gewicht op achterste been. 

▪ Techniek 
▪ AP-CHAGI : voorwaartse trap : Met opgetrokken tenen heffen we eerst de knie op, strekken 

erna het been zodanig dat de bal van de voet de tegenstander raakt. Het bekken naar voor 
geduwd en het hoofd naar achter, na contact trekken we het been terug in. 

▪ MONTONG CHIRUGI : voorwaartse stoot middelhoog (plexus), de vuist vertrekt uit het 
bekken, vingers naar boven, bij het naar voor stoten maakt de vuist een draaiende beweging 
zodat in eindstand de vingers naar onder zijn, de vuist neigt lichtjes naar onder met als 
raakpunt de knokels van wijs- en middenvinger, de schouders en bekken accentueren de 
beweging. 

▪ SAJU : vierhoek´s oefenvorm : APKOOBIE SEOGIE ARAE MAKKI (grote voorwaartse stand 
onder vuistblok) APKOOBIE SEOGIE MONTONG CHIRUGI (grote voorwaartse stand met een 
stoot naar de plexus). 

▪ Dit wordt vier maal gedaan waarbij men steeds 90° naar links draait totdat men terugkomt 
op het aanvangspunt. 

▪ SAMBO DAERYON : drie stap zelfverdedigingstechniek. 
▪ Basisoefening :  
▪ aanvallende partij : APKOOBI SEOGIE MONTONG CHIRUGI (grote voorwaartse stand midden 

stoot) 

▪ verdedigende partij: DWITKOOBIE SEOGI MONTONG MAKKI L-stand midden afweren. 
Driemaal aanvallen, driemaal afweren. 



Algemene begrippen : 

SIJAK  : begin 

AP : voor 

DWIT : achter 

CHIGI : slag 

KYO SA NIM : lesgever van eerste t/m derde DAN 

SA BUM NIM : meester vanaf vierde DAN 

KWAN JANG : stichter grootmeester 

 
Telwoorden : 

HANA : een IL : eerste 

DUL : twee I : tweede 

SET : drie SAM : derde 

NET : vier SA : vierde 

TASEOT : vijf O : vijfde 

YEOSOT : zes YUK : zesde 

YLGOP : zeven CHIL : zevende 

YEODOL : acht PAL : achtste 

AHOP : negen KO : negende 

YEOL : tien    

 
Knopen van de gordel : 
Deel de gordel voor u in 2 gelijke delen (zie fig. 1). 

 

Draai de gordel van voor naar achter en terug naar voor dodat het rechtse gedeelte over het 
linkse komt (zie fig.2). 

 

Neem het bovenliggende stuk en draai deze over het onderste stuk achterdoor de gordel 
naar boven toe (zie fig. 3). 



 

Kruis het bovenste gedeelte over het onderste gedeelte en draai het onderste gedeelte over 
het bovenste, door het verkregen gat, en trek deze nu stevig aan. 
 
De bedoeling van deze cursus : 
Deze cursus is bedoelt als geheugensteun voor de in de lessen opgevangen kennis en als 
minimum bagage voor de beginnende Taekwondoka. Taekwondo uitsluitend hieruit leren 
gaat niet, theorie en praktijk gaan steeds hand in hand. 
Er kunnen regelmatig verschillen in schrijfwijze en uitspraak voorkomen tussen deze cursus 
en andere boeken of meesters, dit is niet zo erg en zet de lezer aan tot het gebruik van zijn 
grijze materie. 
De Taekwondo leerling hoeft deze cursus niet klakkeloos uit het hoofd te kennen, sommige 
zaken zijn minder belangrijk en andere dan weer belangrijker, het is aan de student een 
synthese te maken en het belangrijkste te onderkennen en te onthouden. 
Bedenk dat in het begin alles moeilijk is, maar met de tijd en de nodige wilskracht komt dit 
wel terecht. 
De Taekwondoka die echt geïnteresseerd is kan terugvallen op zeer goede literatuur, 
geschreven door Grootmeesters en aangepast door vakbekwame mensen. 
vb. : Taekwondo door Rien Thoutenhoofd uitgeverij Elmar Budo Sport, of de boeken van 
PARK-SOO-NAM. 
 
De examens : 
De examens steunen op een aantal principes, waaronder : 
De geëiste kennis en praktische vaardigheid ; 
Aanvankelijk bij de laagste graden zal de examinator meer aandacht schenken aan de inzet 
en de ernst van de leerling, vooral de theorie en de algemene begrippen zijn dan minder 
belangrijk, alhoewel de kennis van deze theorie een goede graadmeter is voor de inzet. 
Iemand die aanvankelijk technisch minder vaardig is, maar zich goed inzet, regelmatig komt 
trainen en blijk geeft van enige theoretische kennis zal toch gemakkelijker slagen dan 
iemand die praktisch nooit komt trainen, zich niet inzet en eigenlijk alleen aan de gordel 
geïnteresseerd is. 
Naarmate de student vordert in het Taekwondo en de graden hoger worden zal de 
examinator steeds meer aandacht schenken aan het eisenpakket en zal de theoretische 
kennis een grotere rol gaan spelen, zo groot dat zelfs bij de examens voor DAN graden het 
theoretisch gedeelte schriftelijk wordt afgenomen. 
Ook zal de examinator bij het stijgen der graden steeds meer eisen gaan stellen aan de 
praktische vaardigheid en de correcte uitvoering van de technieken. 



Werd er voor een examen van gele gordel al eens door de vingers gekeken mag men er 
echter zeker van zijn dat vanaf 7° Keup (geel/groen) de in de cursus geëiste materie moet 
gekend zijn. 
Met andere woorden hoe hoger men in graad stijgt, hoe beter men moet zijn, een leek moet 
het verschil kunnen zien tussen een gele en een blauwe gordel zonder dat deze mensen een 
gordel aan hebben, dus louter technisch. 
Bedoeling is telkens bij elk geslaagd examen de vereiste stof voor het volgende examen aan 
te vatten, zodat de student de neiging niet heeft teveel vooruit te lopen, en de alzo verkregen 
stof beter beheerst. 
Het spreekt vanzelf dat elke student ook de reeds geleerde stof van de vorige examens nog 
moet kennen. Stel je gerust : wanneer men zich goed voorbereidt hoeft men geen faalangst 
te hebben. 
 


