
         Wat is Taekwon-Do?

 Letterlijk betekent het ‘de manier van de voet en
 hand.’
 Het is een Koreaanse zelfverdedigingskunst die 
 ontstaan is uit een combinatie van het 
 eeuwenoude Koreaanse Tae-Kyon, met de vele 
 beentechnieken en het Japanse Karate met veel 

      arm- en handtechnieken. 
 

Sayu’s:  Een vierhoeks oefenvorm waarin diverse Taekwon-do technieken 
    geoefend worden.

Tuls:   Een vast patroon van aanvals- en verdedigingstechnieken.

Sparring:  Middels het vrije gevecht de Taekwon-Do technieken in praktijk 
    brengen, om daarmee zoveel mogelijk punten te scoren.

Breektechnieken/
Gyepa:  Het met een bepaalde techniek breken van voorwerpen.
   
     Tuls

In de Tuls worden vele Taekwon-Do technieken zo vaak geoefend dat ze volledig en feilloos 
uitgevoerd kunnen worden.
Om dit doel te bereiken lopen we de tul met het idee een denkbeeldige tegenstander voor ons 
te hebben. Dit doen we om alle bewegingen realistisch en temperamentvol te kunnen brengen. 
De volgende aandachtspunten zijn van belang bij het lopen van Tuls:



• Het begin en einde dienen op dezelfde plaats te zijn.
• Een correcte houding en de tegenstander niet uit het oog verliezen.
• Men dient de benaming en de achtergrond van iedere beweging te kennen.
• De tul dient soepel, ritmisch en in perfecte lichaamsbalans te worden uitgevoerd.
• De spieren moeten op het juiste moment gespannen zijn en daarna weer ontspannen.
• De leerling mag geen hogere Tul leren voordat hij de voorgaande Tul voor de volle 

100% beheerst.

De namen van de Tuls zijn:
1e Tul:       Chon-ji   4e Tul:       Won-hyo  7e Tul:  Toi-gye
2e Tul:       Dan-gun    5e Tul:       Yul-kok  8e Tul:   Hwa-rang
3e Tul:       Do-san  6e Tul:       Chung-gun 9e Tul:  Chung-Mu

Betekenis van de Tuls:

Chon-ji:  betekent letterlijk ‘Hemel en Aarde’. In het oosten betekent het als 
   symbool voor de schepping van de mensheid, het begin dus. Daarom is 
   Chon-ji de eerste oefeningsfiguur.

Dan-gun:  werd naar de heilige Dan-gun genoemd, die de legende van Korea in 
   2333 voor Christus grondde.

To-san:  dit is het pseudoniem van de patriot Ahn-Ch’ang-Ho (1876-1938), die 
   heel zijn leven aan een onafhankelijkheidsbeweging in Korea wijdde.

Won-hyo:   dit is de naam van een monnik, die in 686 na Christus tijdens de 
    Silladynastie het boeddhisme bracht.

Yul-kok:   dit is het pseudoniem van de grote filosoof en geleerde Yi L 
(1536-   1584), die de bijnaam ‘Koreaanse Confucius’ droeg. De 38 bewegingen 
   in deze tul zijn afgeleid van zijn geboorteplaats, die op de 38e 
    breedtegraad lag.

Chung-gun:  is genoemd naar de patriot An Chung-Gun, die de eerste Japanse 
    gouverneur van Korea vermoordde. De 32 bewegingen in deze 
tul    symboliseren zijn leeftijd bij zijn executie.

Toi-gye:  dit is de schrijversnaam van de geleerde Yi Hwang, die een autoriteit op 
   het gebied van het nieuwe confusionisme was.

Hwa-rang:  werd naar de Wha-Rang jeugdgroepering genoemd, die voor ongeveer 
   1350 jaar geleden werd opgericht.



Chung-Mu:  dit is de naam van een beroemde admiraal, die vroeger de voorloper van 
   de huidige onderzeeboot uitgevonden heeft. Deze oefenfiguur eindigt 
   met een linkse vuiststoot en dit symboliseert zijn trieste dood.

Gwan-Gae:  deze tul werd genoemd naar een koning, die alle verloren gebieden uit 
   een oorlog terugveroverde. De 39 bewegingen uit deze tul staan voor 
   zijn heerschappij van 39 jaar.

Generaal Choi Hong Hi heeft 24 Tuls ontwikkeld. Voor de meeste leerlingen komen de eerste 
jaren alleen de eerste 10 Tuls voor tijdens trainingen. Daarom staan hier alleen de eerste 10 
Tuls beschreven. 

Koreaanse commando’s en begrippen:

Hieronder staan enkele begrippen en uitspraken welke door de leraren gebruikt worden. Maak 
jezelf vertrouwd met deze begrippen, voor een goed begin van je Taekwon-do carrière.  

Sahyun-nim  Meester
Sabum/Boosabum Trainer
Cho-su  Assistant-trainer
Dojang  Sportzaal
Dobok  Taekwon-Do pak
Tti   De band
Charyeot  In de houding staan
Gyeong-rye  Groeten naar de vlag/dojang/leraar of tegenstander.
   (in charyeot-houding staan, licht vooroverbuigen en antwoorden met 
   Taekyon)
Chunbi  Gereedstaan (voeten schouderbreed en recht naar voren gericht, vuisten 
   10 cm voor de knoop van de tti).
Si-jak   Beginnen (bijv. met sparren of tuls)
Gueman  Einde (van bijv. tuls)
Hye-Chyo  Onderbreking tijdens een ronde sparren.
Gallyeo  Einde (bij sparren)
Parool  Terugkomen in de ruststand en groeten.
Tiro-Tora  Draaien, keren en antwoorden met gye-sog (betekent ‘doorgaan’)

Gunnun sogi  Lange stand
Niunja sogi  Korte stand 
Oen   Links



Oreun   Rechts 
An   Binnenwaarts
Bakat   Buitenwaarts
Hosin-sool  Zelfverdediginstechnieken
Kiap   Kreet bij een krachtsinspanning(concentratie)
Tae   De manier van het trappen met de voet.
Kwon   De manier van het stoten met de hand/vuist.
Do   De kunst, de manier waarop.
ITF   International Taekwon-Do Federation 

Het tellen in het Koreaans:

1 hana   6 yosot
2 tul    7 ilgope
3 set    8 yodol
4 net    9 ahop
5 tasot   10 yul

Taekwon-Do trappen:

1. Ap chagi   Voorwaartse trap
2. Yeop chagi  Zijwaartse trap
3. Dollyeo chagi  Rondwaartse trap
4. Naeryo chagi  Neerwaartse trap
5. Biteuro chagi  Buitenwaartse trap met de bal van de voet
6. Dwit chagi  Achterwaartse trap 
7. Momdollyeo –  Haaktrap met draaiing via de rug om de lichaamsas
      Dollyeo chagi
8. Bandae Dollyeo Gestrekte hieltrap met draaiing via de rug om de
          chagi   lichaamsas. 
9. Nooleo chagi  Duwtrap
10. Ap jireugi  Voorwaartse stoot

Twieo    Gesprongen techniek, bijv. Twieo Ap chagi 
      (gesprongen voorwaartse trap)

Graduatie systeem:

Kupgraad   Bandkleur
10    wit
9    gele slip
8    geel
7    groene slip
6    groen
5    blauwe slip



4    blauw
3    rode slip
2    rood
1    zwarte slip

    

    


