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UTI	internationaal	trainingsseminar:		
Dit	jaarlijks	gezamenlijk	trainingsweekend	wordt	traditioneel	afgesloten	met	een	
Dangraadexamen.	Tijdens	dit	weekend	worden	alle	oefenvormen	van	Taekwon-Do	
getraind	van	(wapen)	Tuls,	partneroefeningen,	zelfverdediging	tot	Ki-oefenvormen	
(Foto	26	juni	2016).	

	

UTI-logo	met	daarin	de	leidende	internationale	kaderinstructeurs.	
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Voorwoord	
Taekwon-Do	heeft	in	1955	zijn	huidige	naam	gekregen	en	is	een	synthese	van	de	
noordelijke	‘Taekkyon’	stijlen	en	de	van	origine	uit	Okinawa	afkomstige	‘Karate’	stijlen.	
Verschillende	van	deze	traditionele	gevechtskunsten	gaan	in	hun	oorsprong	terug	tot	de	
Chinese	‘Shaolin’	gevechtsstijlen	welke	eeuwen	geleden	door	boeddhistische	monniken	
werden	ontwikkeld.	De	Koreaanse	generaal	Choi	Hong	Hi	(1918-2002)	is	de	bedenker	
van	de	naam	Taekwon-Do	en	heeft	het	Taekwon-Do	als	Koreaanse	krijgskunst	
ontwikkeld,	georganiseerd	en	wereldwijd	geïntroduceerd.		

Via	Taekwon-Do	zijn	de	traditionele	oefenvormen,	de	Tuls,	die	de	ervaringen	van	
generaties	meesters	bevatten	tot	ons	gekomen.	In	het	verleden	werden	deze	oefeningen	
en	andere	trainingsmogelijkheden	van	leraar	op	leerling	overgedragen.	In	onze	tijd	is	
meer	behoefte	om	systemen,	technieken	en	trainingsmogelijkheden	vast	te	leggen.	
Taekwon-Do	als	zelfverdedigingskunst	blijft	mede	hierdoor	in	ontwikkeling.	

De	stichting	UTI	is	de	uitgever	van	deze	encyclopedie	en	daarmee	ook	eigenaar	van	dit	
werk.	De	UTI	heeft	een	eigen	stijl	in	het	traditionele	Taekwon-Do	ontwikkeld.	Deze	
encyclopedie	is	in	de	eerste	plaats	bedoeld	als	verzamelwerk	voor	serieuze	Taekwon-Do	
studenten.	Samen	met	nationale	-	en	internationale	trainingen	en	seminars	is	deze	
encyclopedie	een	uniek	promotiemiddel	voor	de	UTI	Taekwon-Do	stijl.		

Aan	de	ontwikkeling	van	het	UTI-systeem	is	door	grootmeester	Karel	van	Orsouw	(9de	
Dan)	bijna	50	jaar	gewerkt.	In	samenwerking	met	de	kaderinstructeurs	zijn	alle	Tuls,	
wapen-Tuls,	partner-	en	Ki-oefeningen	in	deze	encyclopedie	opgenomen.	

Deze	‘UTI	Taekwon-Do	encyclopedie’	bevat	alle	oefenstof	van	het	UTI	Taekwon-Do	
systeem.	Dit	zijn	de	24	traditionele	Tuls	aangevuld	met	de	‘vernieuwde’	15de	Tul,	alle	
series	partner	oefeningen,	twee	wapen-Tuls	met	de	Dan-Bong	(korte	wapenstok),	één	
wapen-Tul	met	de	Jung-Bong	(middellange	wapenstok),	één	wapen-Tul	met	de	Dan-
Geom	(mes)	en	de	vier	oefenvormen	voor	het	ontwikkelen	van	Ki-energie.		

De	encyclopedie	is	zo	opgebouwd	dat	het,	naast	de	reguliere	Taekwon-Do	lessen	van	de	
leraar,	als	handleiding	kan	fungeren	om	de	oefenstof,	voor	alle	Kupgraden	en	Dangraden	
t/m	de	6de	Dan,	te	doorlopen.	

	 	

	

April	2019	 	 		
Kaderinstructeurs			
UTI	-	United	Taekwon-Do	International	

Grootmeester	Karel	van	Orsouw		
	 	 9de	Dan	Taekwon-Do	

UTI	-	President	
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Internationale	UTI-instructeurs	
Boven	v.l.n.r.	Erwin	van	Eck	Martina,	Martin	Ryan,	Marcel	Hertogs,	Khalid	
Kassem,	Gerard	Sleijpen,	Karel	van	Orsouw,	Niall	O’Keefe,	John	Vaughan	en	
Sytze	van	der	Meer.	
Onder	v.l.n.r.	Richard	Mason,	Robert	Bolt,	Carina	Glover,	Gary	Brady,	Karel	
van	Orsouw,	Erwin	van	Eck	Martina,	Craig	Sysum	en	Sytze	van	der	Meer.	
	

Foto’s Gemma de Rooij-fotografie 
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1	 Geschiedenis	van	het	Taekwon-Do	
	

1.1	Historische	achtergronden	
De	oorsprong	van	de	zelfverdedigings-	en	vechtkunst	‘Taekwon-Do’	ligt	in	Korea.	De	
naam	Taekwon-Do	is	afgeleid	van	‘taekgyeon’	(vaak	geschreven	als	Taekkyon,	taekkyon	
of	taekyun	en	택견	in	het	Koreaanse	schrift	Hangul).	Taekkyon	was	een	vorm	van	
zelfverdediging	die	rond	het	jaar	1800	ontstond	en	begin	twintigste	eeuw	nauwelijks	
meer	beoefend	werd	in	Korea.	Hoewel	er	dus	enig	verwantschap	bestaat	tussen	
Taekkyon	en	Taekwon-Do,	is	deze	slechts	
oppervlakkig.	Behalve	dat	in	beide	sporten	de	
beoefenaars	zich	veel	van	traptechnieken	
bedienen	zijn	er	verder	geen	overeenkomsten	
en	verschillen	de	traptechnieken	enorm.	Men	
probeert	vaak	om	Taekwon-Do	een	langere	
geschiedenis	toe	te	dichten	dan	historisch	kan	
worden	bewezen,	om	zo	de	link	tussen	
Taekwon-Do	en	Taekkyon	in	stand	te	houden.	
Taekwon-Do	is	echter	vrij	recent	ontstaan	uit	
het	Japanse	Karate.	

Het	is	hier	niet	de	bedoeling	een	erg	uitgebreid	verhaal	over	de	historische	achtergrond	
van	Taekwon-Do	te	schrijven.		De	bedoeling	is	veel	meer	de	geïnteresseerde	
Taekwondoka	enigszins	op	de	hoogte	te	brengen	hoe	het	Taekwon-Do	in	Korea	
historisch	gegroeid	is	en	hoe	de	introductie	van	Taekwon-Do	in	Nederland	verliep	en	
zich	daarna	ontwikkelde.	Of	liever	gezegd,	tegen	wat	voor	achtergrond	heeft	het	
Taekwon-Do	zich	in	de	loop	der	tijd	ontwikkeld.	Op	sommige	zaken	wordt	iets	
uitgebreider	ingegaan	dan	op	andere,	omdat	over	de	historische	benadering	van	
Taekwon-Do	vrij	veel	misvattingen	bestaan.	

Er	wordt	gestart	met	de	oude	geschiedenis	(tot	de	tweede	wereldoorlog)	van	Taekwon-
Do	gevolgd	door	de	geschiedenis	van	generaal	Choi	Hong	Hi.	Hierna	worden	de	
wereldbonden	ITF	en	WTF	kort	toegelicht	en	als	laatste	de	ontwikkeling	van	de	twee	
grote	bonden	NTA	en	TBN	in	Nederland	en	de	uitgangspunten	van	de	UTI.	

	 	

Detail uit het Koreaanse	schilderij Dae	
Kwae	Do	waarop twee beoefenaars van 
de vechtkunst Taekkyon te zien zijn. 	
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1.6	UTI	-	United	Taekwon-Do	International	
UTI-United	Taekwon-Do	International	is	een	in	Nederland	ingeschreven	stichting	die	in	
1993	op	initiatief	van	Karel	van	Orsouw	en	een	zestal	
Taekwon-Do	leraren	is	opgericht.		Er	bestond	bij	de	
oprichters	een	sterke	behoefte	om	het	traditionele	Taekwon-
Do	verder	te	ontwikkelen,	naast	de	bestaande	bonden.	Niet	
als	een	extra	bond,	maar	een	onafhankelijk	instituut	dat	door	
iedere	geïnteresseerde	Taekwondoka	geraadpleegd	kan	
worden,	zodat	kennis	en	ervaring	gedeeld	kan	worden,	op	
zowel	nationaal	als	internationaal	niveau.		

	
Oprichters	UTI	 		
• Karel	van	Orsouw	(foto	vlnr	9de)		 	 •	 Sien	van	Oeveren	(foto	vlnr	5de)		
• Bert	de	Groot		 		 	 	 	 •	 Jaap	Teeuwissen	(foto	vlnr	6de)		
• René	Hooiveld	(foto	vlnr	12ste)		 	 •	 Alfred	Tiescheffer	(foto	vlnr	8ste)	
• Eduard	Li			 	 	 	 	 	

Direct	na	de	oprichting	ontstond	een	samenwerking	tussen	zowel	scholen	in	Nederland	
als	in	Engeland,	Wales,	Ierland,	België	en	Slovenië.	

Kadergroep van een van de eerste UTI-trainingsweekenden (juni 1994). 

Foto: Jenny Treasure	

Karel van Orsouw 
Huidige UTI-president 
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Leraargraden	
De	UTI	kent	een	viertal	leraargraden.	Iedere	graad	wordt	door	de	UTI	verstrekt	en	in	het	
UTI-paspoort	bijgeschreven.	De	UTI	reikt	ook	een	diploma	uit.	

De	leraargraden	zijn,	oplopend	qua	verantwoordelijkheid,	en	te	bereiken	doel:	

Assistent	leraar	 à	 de	kandidaat	assisteert	bij	het	lesgeven	

Leraar		 	 à		 de	kandidaat	kan	zelfstandig	lesgeven	

Hoofdleraar	 	 à	 de	kandidaat	kan	een	school/vereniging	‘runnen’		
	
Internationaal	leraar	à	 de	kandidaat	geeft	op	internationaal	niveau	les	aan	

grote	en	gemengde	groepen	

	
	

	
	
	
	
	

Jan-Willem Linschoten (rechts) geeft instructie tijdens de lerarenopleiding.	
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2	 Grondbeginselen	van	Taekwon-Do	
Een	leerling	begint	met	Taekwon-Do	om	uiteenlopende	en	veelal	persoonlijke	redenen.	
Bijvoorbeeld	omdat	men	zich	wil	leren	verdedigen,	om	het	zelfvertrouwen	te	vergroten	
of	uit	de	behoefte	aan	competitie	in	een	vechtsport.	Al	deze	redenen	zijn	feitelijk	
oppervlakkig	en	hebben	te	maken	met	wat	Taekwon-Do	in	eerste	instantie	aanbiedt:	
techniek,	oefenvormen,	partneroefeningen	en	sparring.	

Het	beoefenen	van	Taekwon-Do	zal,	als	het	als	een	vechtkunst	onderwezen	wordt,	op	
den	duur	een	ontwikkeling	geven	naar	verdieping.	Deze	ontwikkeling	gaat	op	voor	
iedere	Taekwon-Do	oefening,	techniek,	Tul	of	wedstrijd	en	heeft	direct	invloed	op	de	
levenshouding	van	de	Taekwondoka.	Het	vormt	een	persoonlijke	houding	die	veel	
verder	gaat	dan	de	Taekwon-Do	technieken.		

Het	gaat	over:	het	ontwikkelen	van	je	eigen	capaciteiten	
en	zorgen	dat	anderen	hun	capaciteiten	kunnen	
ontwikkelen.	Dit	vraagt	om	principes	van	vrijheid	en	
gelijkheid	zodat	iedereen	er,	naar	persoonlijk	
vermogen,	aan	kan	werken.		

Dit	wordt	door	de	UTI	beschouwd	als	de	filosofie	van	
Taekwon-Do	en	dit	wordt	beschreven	in	hoofdstuk	2.1.	

Uit	deze	filosofie	volgen	de	doelstellingen	van	
Taekwon-Do.	In	hoofdstuk	2.2	worden	een	vijftal	
onderwerpen	beschreven	die	deze	doelstellingen	
verwoorden.	

Op	allerlei	manieren	wordt	in	het	Taekwon-Do	de	
situatie	van	aanval	en	verdediging	bestudeerd	en	
geoefend.	Deze	oefensituatie	heeft	andere	regels	en	
gewoonten	dan	die	we	in	het	‘normale’	verkeer	tussen	
mensen	hanteren.	Hiervoor	gelden	gedragscodes.		

In	hoofdstuk	2.2	worden	die	gedragscodes	beschreven.	

Hoofdstuk	2	bevat	de	volgende	onderdelen:	
2.1	 Filosofie	........................................................................................................................	42	
2.2	 Doelstellingen	...............................................................................................................	44	
2.3	 Gedragscodes	...............................................................................................................	46	

	

Het schilderij ‘Deakwaedo’ van 
een festival – uit 1846 – dat 
boven Koreaans worstelen en 
in het midden Taekkyon 
afbeeldt. 
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Vuisttechnieken	
Hoofdstuk	3.1.1	

Open	handtechnieken	
Hoofdstuk	3.1.2	

Elleboogtechnieken	
	

Zelfverdediging	
handtechnieken	

	

Beenblokkeringen	
Hoofdstuk	3.2.1	

Voettechnieken	
Hoofdstuk	3.2.2	

Zelfverdediging	
beentechnieken	

	

Dan-Geom	
Hoofdstuk	6.5	

Dan-Bong	
Hoofdstuk	6.3	

Jung-Bong	
Hoofdstuk	6.4	

Jung-Bong	technieken	
Hoofdstuk	3.3.2	

Dan-Bong	technieken	
Hoofdstuk	3.3.1	

Dan-Geom	technieken	
Hoofdstuk	3.3.3	

Knietechnieken	
Hoofdstuk	3.2.3	INKIJKEXEMPLAAR
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Hieronder	is	een	indeling	van	de	gebruikte	armtechnieken	te	zien	zoals	de	UTI	deze	
toepast	in	(wapen)	Tuls	en	partneroefeningen.	De	indeling	is	grofweg	verdeeld	in	vuist-,	
open	hand-,	elleboog-	en	bevrijdende	technieken	

	
	
	 	

	

Vuistblokkeringen	

Vuiststoten	
	

Vuistslagen	
	

Speciale		
vuisttechnieken	

Meshand	
blokkeringen	

Vingersteken		
	

Meshand	slagen	
	

Speciale	
meshandtechnieken	

	

	 	

Bevrijdende	
handtechnieken	

Elleboog	
blokkeringen	

Elleboog	
stoten	

Elleboog	
slagen	
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3.1.1.18	 Opwaartse	stoot	
	
Afbeelding		
Linker	L-stand	met	een	linker	opwaartse	stoot	midden.	Maak	
contrabeweging	met	de	rechter	zijkant	vuist	naar	borstmidden.		
Uitvoering		
De	opwaartse	stoot	is	een	rechte	vuiststoot	waarbij	de	vuist	
op	het	raakpunt	met	de	rugkant	van	de	Taekwondoka	af	
gericht	staat.	Op	het	raakpunt	is	de	elleboog	van	de	

techniekarm	90°	gebogen.	De	techniek	begint	
in	een	gestrekte	aanhaalhouding,	met	de	
techniekvuist	naar	boven	gericht.	De	
contrabeweging	gaat	naar	de	zij	of	(als	het	in	
de	tekst	staat)	naar	borstmidden.	Het	raakvlak	
ligt	op	de	voorkant	van	de	vuist.	De	opwaartse	

vuiststoot	wordt	uitgevoerd	op	de	hoogten	laag,	midden	of	hoog.		
Toepassing	
Een	linker	opwaartse	stoot	midden,	met	de	contrabeweging	met	de	
zijkant	van	de	rechtervuist	naar	borstmidden,	voert	voorwaarts	een	
aanval	uit	op	de	voorkant	van	de	borst	van	de	partner.		
Hiermee	wordt	een	tegenstander	geraakt	die	vlakbij	de	Taekwondoka	
staat.	De	elleboog	van	de	contrabeweging	beschermt de	zijkant	van	de	
Taekwondoka.	Bijvoorbeeld	in	Hwa-Rang	Tul,	positie	5.		

Variaties		
Bij	de	L-standen	en	achterbeen	standen	wordt	de	techniek	op	de	
verticale	middenlijn	gemaakt,	zoals	hierboven	beschreven,	op	midden	
of	hoog	hoogte	uitgevoerd.	Een	lage	opwaartse	stoot	wordt	op	de	
flanklijn	uitgevoerd.	Deze	techniek	komt	in	de	loopstanden	voor.		
Afbeelding
Rechter	loopstand	met	een	linker	opwaartse	stoot	laag.
Uitvoering	
De	aanhaalhouding	blijft	gestrekt.	Het	raakpunt	bij	de	opwaartse	
vuiststoot	ligt	dan	op	de	flanklijn.	De	elleboog	is	90°	gebogen.		

Opwaartse-stoot	met	twee	vuisten		
Afbeelding	
Een	rechter	loopstand	met	opwaartse	stoot	met	twee	vuisten	laag.

Uitvoering	
Beide	vuisten	zijn	voorwaarts	gericht	met	de	raakpunten	op	de	
flanklijnen.	De	armen	zijn	beiden	90°	gebogen.	De	techniek	begint	in	
een	parallelle	aanhaalhouding	met	de	vuisten	beiden	laag,	de	rugkanten	
van	de	vuisten	zijn	dan	opwaarts	gericht.	
Toepassing	
Een	opwaartse	stoot	met	twee	vuisten	kent	alleen	de	uitvoering	op	laag	hoogte.	Een	
dichtbij	staande	tegenstander	wordt,	met	deze	korte	stoten,	laag	in	beide	flanken	
geraakt.	In	Joong-Gun	Tul,	positie	12	komt	deze	techniek	voor.	

~-----------Techniek 

Opwaartse-stoot 

Opwaartse-stoot 

Afbeelding 
Linker L-stand met een linker opwaartse-stoot midden. Maak de 
contrabeweging met de rechter zijkant van de vuist naar borst 
midden. 

Uitvoering 
De opwaartse-stoot is een rechte vuist-stoot waarbij de vuist op het 
raakpunt met de rugkant van de Taekwondo-ka af gericht staat. Op het 

raakpunt is de techniekarm de elleboog 90 ° gebogen. De techniek 
begint in een gestrekte aanhaalhouding, met de techniekvuist naar 
boven gericht. De contra-beweging gaat naar de zij of (als het aan te 
tekst toegevoegd is) naar borst midden. Het raakvlak ligt op de voorkant 
van de vuist. De opwaartse vuist-stoot wordt uitgevoerd op de hoogten 
laag, midden of hoog. 

raakvlak 

Toepassing 
Een linker opwaartse-stoot midden, met de contrabeweging met de zijkant van 
de rechter vuist naar borst midden, voert voorwaarts een aanval uit op de 
voorkant van de borst van de partner. 

Hiermee wordt een tegenstander geraakt die vlakbij de Taekwondo-ka staat. De 
elleboog van de contrabeweging beschermt de zijkant van de Taekwondo-ka. 

Bijvoorbeeld in Joong-Gun Tul, positie 31. 

Mogelijkheden 
Bij del-standen en achterbeen-standen wordt de techniek op de verticale middenlijn 
gemaakt, zoals hierboven beschreven, op midden of hoog hoogte uitgevoerd. Een lage 
opwaartse-stoot wordt op de flanklijn uitgevoerd. Deze techniek komt in de loopstanden 
voor: 
Afbeelding 
Rechter loopstand met een linker opwaartse-stoot laag. 
Uitvoering 
De aanhaalhouding blijft gestrekt. Het raakpunt bij de opwaartse vuist-stoot ligt dan op 
de flanklijn. De elleboog is 90° gebogen. 

Opwaartse-stoot met twee vuisten 

Afbeelding 
Een rechter loopstand met een opwaartse-stoot met twee vuisten laag. 
Uitvoering 
Beide vuisten zijn voorwaarts gericht met de raakpunten op de flanklijnen. De armen zijn 
beiden 90° gebogen. De techniek begint in een paralelle aanhaalhouding met de vuisten 
beiden laag, de rugkanten van de vuisten zijn dan opwaarts gericht. 
Toepassing 
Een opwaartse-stoot met twee vuisten kent alleen de uitvoering op laag hoogte. Een 
dichtbij staande tegenstander wordt, met deze korte stoten, laag in beide flanken 
geraakt. In Joong-Gun Tul, positie 12 komt de techniek voor. 
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Binnenwaarts	onderbeenblok		

	
Afbeelding	
Linker	binnenwaarts	onderbeenblok	laag.	
	
Uitvoering	
Deze	techniek	begint	op	de	schouderlijn	en	gaat	horizontaal	
binnenwaarts	tot	de	tegenovergestelde	schouderlijn.	Het	raakvlak	
ligt	op	de	binnenkant	van	het	scheenbeen.	Deze	techniek	is	op	laag	-	
of	neerwaarts	niveau	toe	te	passen.	
	
Toepassing	
Een	afweer	naar	binnen	toe.	Deze	techniek	kan	goed	toegepast	
worden	in	de	eerste	set	van	de	serie	voettechniek	sparring.		
	

	
	

	

	

	 	

l~k 6.2.1-6 
L -,~ Onderbeen-blok 

Aanhaal Afbeelding 
Linker buitenwaarts onderbeen-blok midden. 

Uitvoering 
Een gebogen been maakt een ronde beweging voor het lichaam, met het onderbeen 
verticaal. Deze techniek wordt, zonder extra vermelding, buitenwaarts uitgevoerd. 

Aanhaal 
Het standbeen staat op 45° van de AB-lijn. Het bovenbeen wordt 
opgetrokken tot de voet op kniehoogte van het andere been staat. 
Het onderbeen wordt verticaal gehouden. Dit been staat vóór het 
lichaam, op de tegenovergestelde schouderlijn. 

Techiek 

C 

Buitenwaarts onderbeen-blok 

Terughaal 

·-1?-· 
D 

B 

Het been blijft gebogen, het onderbeen blijft 
verticaal en wordt in zijn geheel buitenwaarts 
gebracht tot op de schouderlijn. De voet is daarbij 
geflext om ervoor te zorgen dat de spieren op de 
kuit aangespannen zijn, waamee het been harder 
wordt. De schouders staan in de CD-lijn. Het 
raakvlak ligt op de buitenkant van het 
scheenbeen. Het blok gaat met een cirkel 
buitenwaarts tot de schouderlijn. 

Terughaal 
Het been blijft op de schouderlijn staan met de voet op knie-hoogte. 

steunvlak 

A~B 

u 450~ 

raakvlak 

Toepassing 
Een linker buitenwaarts onderbeen-blok laag weert buitenwaarts een linker 
voorwaartse-trap laag af op de buitenkant kant van de 
enkel van de partner. 

De techniek is op laag en neerwaarts niveau effectief. Een 
aanval van een beentechniek gaat naar buiten, op vrij 
dichte afstand van de verdediger. 

Deze techniek kan toegepast worden in de eerste set van 
de serie voettechniek sparring. 

Binnenwaarts onderbeen-blok 

Afbeelding 
Linker binnenwaarts onderbeen-blok laag. 
Uitvoering 
Deze techniek begint op de schouderlijn en gaat horizontaal binnenwaarts tot de 
tegenovergestelde schouderlijn. Het raakvlak ligt op de binnenkant van het scheenbeen. 
Deze techniek is op laag of neerwaarts niveau toe te passen. 
Toepassing 
Een afweer naar binnen toe. Deze techniek kan goed toegepast worden in de eerste set 
van de serie voettechniek sparring. 

Hoofdstuk 6. TECHNIEKEN 109 
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Toepassing		
Deze	beweging	wordt	gebruikt	om	snel	over	
te	schakelen	van	een	greep	met	twee	handen	
naar	een	grip	met	de	Dan-Bong	in	één	hand,	
bijvoorbeeld	in	Kwon	Moo	Gun	Tul,	positie	1,	
van	de	Chumby-A	houding	naar	een	rechter	
bovenhandse	grip.		
 
	
	
	

	
Dan-Bong	handwissel		

	
Een	beweging	die	de	Dan-Bong	van	de	ene	hand	naar	de	andere	hand	brengt.	
	
Afbeelding		
De	Dan-Bong	gaat	van	een	bovenhandse	greep	in	de	linkerhand	
(links)	naar	een	bovenhandse	greep	in	de	rechterhand	(rechts).		
	
Uitvoering	(afb.	van	links	naar	rechts)	

A. Linker	bovenhandse	grip		
B. Linkerhand	laat	de	Dan-Bong	los	en	zwaait	naar	beneden.		
C. Dan-Bong	zwaait	door,	rond	de	linkerduim.	Op	het	moment	

dat	de	Dan-Bong	horizontaal	voor	de	rechterhand	komt,	
steekt	de	linkerduim	in	de	
lus.		

D. De	linkerduim	gaat	uit	de	
lus,	de	Dan-Bong	draait	om	
de	rechterduim	door.		

E. De	Dan-Bong	rolt	zich	rond	
de	rechterhand	om.		

F. De	rechterhand	pakt	de	Dan-Bong	in	een	bovenhandse	grip.		

Toepassing		
Een	draai	die	gebruikt	wordt	bij	het	omschakelen	van	handgrip,	bijvoorbeeld	in	Kwon	
Moo	Gun	Tul	positie	26.	
	
	
	

Cfa,iek 6.3.1-2 I\·- Dan-Bong wisselen 

Onder 'wisselen' wordt verstaan dat de De Dan-Bong verandert van greep/grip of van 
hand. In de twee Dan-Bong Tuis komt dit veelvuldig voor. Er zijn drie principes: 

Dan-Song overpakken 

Overbrengen van de Dan-Bong van een tweehandse-greep naar een 
éénhandse-greep door de hand die het koor vast heeft rond het koord te 
draaien. 

Afbeelding 
De Dan-Bong gaat van een linker korte steungreep (links) naar een linker 
onderhandse-grip (rechts). 

Uitvoering (afb. van links naar rechts) 
A Linker korte steun-greep. 
B De linker hand gaat open. 

-~o/ 
D E C 

C De linker hand gaat naar de Dan-Bong. 
D De linker hand draait onder de Dan- 

Bong langs en wikkelt het koort rond de 
hand. 

E De linker onderhandse-grip is gevormd. 

Toepassing 
Een snelle manier om over te schakelen van een 
greep waarin twee handen de Dan-Bong vast 
hebben naar een één handtechniek, bijvoorbeeld 
in Kwon Moo Gun Tul positie 15. 

Dan-Song stokwissel 

De Dan-Bong gaat met een draai van een tweehand-greep naar een 
éénhand-grip. 

Afbeelding 
Van een linker korte steun-greep (links) naar een linker onderhandse-grip 
(rechts). 

Uitvoering (afb. van links naar rechts) 
A Linker bovenhandse-grip. 

B De linker hand gaat open en wordt naar achter 
geduwd, het koord blijft in de linker handpalm liggen. 

C De Dan-Bong draai achterlang de linker hand door en 
gaat omhoog, het koord wind zich achter de linker 
hand. 

D De Dan-Bong draait door naar beneden en wordt door 
de linker hand gepakt. 

C D 

Toepassing 
Deze beweging wordt gebruikt om snel over te schakelen van 
een greep met twee handen naar een grip met de Dan-Bonq 
in één hand, bijvoorbeeld in Kwon Moo Gun Tul, positie 1, 
van de Chumby-A houding naar een rechter bovenhandse- 
grip. 

Hoofdstuk 6. TECHNIEKEN 139 

	

Dan-Bong handwissel 

Een beweging die de Dan-Song van de ene hand naar de andere hand 
brengt. 

Afbeelding 
De Dan-Song gaat van een bovenhandse-greep in de linker hand (links) naar 
een bovenhandse-greep in de rechter hand (rechts). 

vervolg 

Dan-Bong 
wisselen 

Uitvoering (afb. van links naar rechts) 
A Linker bovenhandse-grip 
B Linker hand laat de Dan-Bong los en zwaait naar beneden. 
C Dan-Bong zwaait door, rond de 

linker duim. Op het moment dat de 
Dan-Bong horizontaal voor de 
rechter hand komt, steekt de linker 
duim in de lus. 

D De linker duim gaat uit de lus, de 
Dan-Song draait om de rechter 
duim door. 

E De Dan-Bong rolt zich rond de A rechter hand om. .,... 

F De rechter hand pakt de Dan-Bong 
in een bovenhandse-grip. 

C D E F 

Toepassing 
Een draai die gebruikt wordt bij het omschakelen van handgrip, bijvoorbeeld in Kwon 
Moo Gun Tul positie 26. 
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3.3.3	 Dan-Geom	technieken	
	
	

Dan-Geom	is	het	Koreaanse	woord	voor	mes.	
De	Taekwondoka	oefent	met	een	Dan-Geom	met	de	bedoeling	
om	zich	te	bekwamen	in	de	ongewapende	verdediging	ertegen,	
zoals	dat	ook	geldt	voor	de	Dan-Bong	en	Jung-Bong.	Oefenen	
met,	of	tegen,	een	Dan-Geom	komt	overeen	met	oefenen	met	
alle	korte	wapens	die	scherpe	kanten	hebben,	zoals	een	
gebroken	fles,	stuk	ijzer	of	een	priem.	De	UTI	heeft	één	Tul	
voor	de	Dan-Geom	ontwikkeld,	namelijk	Charywk	Tul,	bedoeld	
voor	de	Taekwondoka	die	een	4de	Dangraad	wil	behalen.	
Er	zijn	veel	verschillende	soorten	messen,	ieder	met	hun	eigen	
gebruik	en	mogelijkheden.	Bij	de	UTI	wordt	een	mes	gebruikt	
met	een	scherpe	punt,	twee	snijvlakken	en	een	pommel.		
	
Een	dergelijk	mes	
heeft	een	lemmet	
waarop	zich	de	

snijvlakken	bevinden	en	de	mespunt.	Aan	de	
andere	kant	van	het	mes	is	het	handvat	(heft)	
met	een	metalen	punt	(pommel)	op	de	
achterkant.	Tussen	lemmet	en	heft	bevindt	
zich	het	messchild.	Van	dit	mes	worden	de	
snijkanten,	de	mespunt	en	de	pommel	
gebruikt	om	technieken	mee	uit	te	voeren.	
	
Het	mes	kan	steken	met	de	mespunt,	snijden	met	de	snijvlakken	en	stoten	met	de	
pommel.	Een	mes	is	een	snel	wapen	waarmee	op	kort	afstand	veel	gevaar	veroorzaakt	
kan	worden.	Het	gevaar	zit	in	de	schade	dat	een	mes	veroorzaakt	doordat	het,	door	de	
huid	heen,	direct	spieren	en	organen	kan	beschadigen.	Een	bijkomend	aspect	is	dat	een	
geoefende	vechter	het	mes	zo	kan	verbergen	dat	de	verdediger	niet	kan	zien	welke	
techniek	in	voorbereiding	is.	
	
Een	Dan-Geom	is	geen	wapen	waarmee	verdedigd	wordt.	
Een	blokkering,	hoewel	het	technisch	gezien	goed	mogelijk	is,	komt	niet	voor	in	de	Tul.	
De	Taekwondoka	met	een	Dan-Geom	kan	zowel	de	arm-	en	(vooral)	beentechnieken	
toevoegen	aan	de	mogelijkheden	van	het	mes.	
	
Het	grootste	gevaar	voor	een	Taekwondoka	met	een	Dan-Geom	ligt	in	de	situatie	
waarbij	een	tegenstander,	al	of	niet	verwond	door	het	mes,	tegen	de	Taekwondoka	aan	
zal	vallen.	Meegenomen	worden	in	een	val,	of	in	een	omklemming	raken	zal	dan	ook	
steeds	voorkomen	worden.	
Technieken	met	het	mes	worden	daarom	ook	in	veel	gevallen	extra	afgeschermd	door	de	
contrabeweging	die	een	controlerende	positie	aan	zal	nemen.	
	
	
In	de	door	de	UTI	ontwikkelde	oefenvorm,	Charywk	Tul,	komen	de	mogelijkheden	van	

[ 
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Dan-Geom	handwissel	

	
Afbeelding	
De	Dan-Geom	gaat	van	een	rechter	bovenhandse	grip	
(rechter	afbeelding)	naar	een	linker	bovenhandse	grip	
(linker	afbeelding).		
	
Uitvoering	(afbeelding	van	links	naar	rechts)		

A. Rechter	bovenhandse	grip.	
B. De	linkerhand	vouwt	zich	om	de	rechterhand	en	

het	mes.	
C. De	linkerhand	neemt	het	mes	over,	de	rechter	

laat	los.	
	
Van	een	links	naar	rechts	is	de	volgorde	precies	
andersom.	Een	handwissel	bij	een	onderhandse	
grip	gaat	op	dezelfde	manier.	
	
Toepassing		
Het	mes	van	de	ene	hand	naar	de	andere	wisselen,	
bijvoorbeeld	in	Charywk	Tul	van	positie	15	naar	positie	
16.		
	
	

	

	 	

Dan-Geom puntsteek na handwissel. 

Foto Gemma de Rooij-fotografie 

Techniek •J· 
Dan-Geom wisselen -llc 

Wisselen is óf het mes in dezelfde hand van grip veranderen óf het mes in een andere 
hand overnemen: 

Dan-Geom wissel 

Afbeelding 
De Dan-Geom gaat van een rechter onderhandse-grip (rechter afbeelding) 
naar een bovenhandse-grip (linker afbeelding). 

Uitvoering (afbeelding van links naar rechts) 
A. rechter onderhandse-grip. 
B. De pink, ring- en middelvinger van de rechter hand gaan naar de palm 

van de hand, waarbij het mes er buiten komt te liggen en nog 
vastgehouden wordt door de duim en de wijsvinger. 

C. De ringvinger duwt het mes omhoog, waarbij het draait tussen de duim 
en wijsvinger. 

D. De duim gaat om het mes heen naar de 
binnenkant. Het mes blijft op 

zijn plaats tussen de wijsvinger en de 
middelvinger. 
E. De wijsvinger gaat naar de buitenkant van het 

mes en sluit zich aan bij de andere drie vingers. 
Een rechter bovenhandse-grip is gevormd. 

Van een bovenhandse-grip naar onderhandse- 
grip is de volgorde precies andersom. 

Toepassing 
Dit is dé manier om het mes te wisselen in één hand, 
bijvoorbeeld zoals in Cha-Rywk Tul van positie 8 naar 
positie 9 gebeurd. 

A B C D E 

Dan-Geom handwissel 

Afbeelding 
De Dan-Geom gaat van een rechter bovenhandse-grip (rechter afbeelding) 
naar een linker bovenhandse-grip (linker afbeelding). 

Uitvoering (afbeelding van links naar rechts) 
A. Rechter bovenhandse-grip. 
B. De linker hand vouwt zich om de rechter hand en het mes. 
C. De linker hand neemt het mes over, de rechter laat los. 

Van een links naar rechts is de volgorde precies andersom. Een 
handwissel bij een onderhandse-grip gaat op dezelfde manier. 

Toepassing 
Het mes van de ene hand naar de andere wisselen, bijvoorbeeld in 
Cha-Rywk Tul van positie 15 naar positie 16. 
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3.3.3.4	 Dan-Geom	gereedhouding	
	
	
Een	gereedhouding	is	een	beginhouding	voor	de	Tuls	en	partneroefeningen.	Er	is	één	
houding	met	het	mes:	
	

Gereedhouding	Dan-Geom	Chumby	
	

Afbeelding	
Gereedhouding	Dan-Geom	Chumby.	
	
Uitvoering		
Parallelstand	met	Dan-Geom	aan	de	rechterkant	van	het	lichaam	en	
door	de	rechterhand	in	de	onderhandse	grip	vastgehouden.	Het	
lemmet	loopt	evenwijdig	aan	de	onderarm.	Beide	handen	staan	iets	
gebogen	voor	het	lichaam.		
	
Toepassing		
Charywk	Tul	begint	en	eindigt	met	deze	houding.		
	
	

	

	

	 	

Techniek~] 
Dan-Geom gereed-houding ~ 

Een gereedhouding is een beginhouding voor de Tuis en Partneroefeningen. Er is één 
houding met het mes: 

Gereedhouding Dan-Geom Chumby 

Afbeelding 
Gereedhouding Dan-Geom Chumby. 

Uitvoering 
Parallelstand met Dan-Geom aan de rechter kant van het lichaam, door de rechter hand 
in de onderhandse-grip vastgehouden. Het lemmet loopt evenwijdig aan de onderarm. 
Beide handen staan iets gebogen voor het lichaam. 

Toepassing 
Cha-Rywk Tul begint en eindigt met deze houding. 
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Dan-Geom pommelstoot vanuit 

gereedhouding. 
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4	 Theorie	van	de	kracht	in	Taekwon-Do	
-	biomechanica	

	

Dit	hoofdstuk	is	gebaseerd	op	volume	2	van	de	
‘Encyclopedia	of	Taekwon-Do’	van	Generaal	Choi	Hong	Hi.		

In	het	hoofdstuk	‘Theory	of	Power’	van	deze	encyclopedie	
wordt	uitgelegd	hoe	de	klassieke	natuurkundige	en	
mathematische	wetten	worden	toegepast	op	Taekwon-Do.	
Dit	leidt	tot	de	biomechanische	principes	van	Taekwon-Do	
en	haar	toepassing	op	Taekwon-Do	technieken.		

	

De	klassieke	mechanica	bestaat	onder	andere	uit	de	drie	
wetten	van	Newton:	

I. 1ste	Wet	van	Newton	(Traagheidswet)	–	een	lichaam	
zal	in	een	staat	van	rust	verkeren	of	een	constante	
snelheid	hebben,	wanneer	er	geen	resulterende	
kracht	op	werkt.	

II. 2de	Wet	van	Newton	(Kracht	verandert	de	snelheid)	
–	wanneer	een	lichaam	een	resulterende	kracht	
ondervindt,	zal	het	lichaam	versnellen.	

III. 3de	Wet	van	Newton	(Actie	=	-Reactie)	–	wanneer	
een	lichaam	A	een	kracht	uitoefent	op	een	lichaam	
B,	dan	zal	het	lichaam	B	eenzelfde,	tegengestelde	
kracht	uitoefenen	op	lichaam	A.	

Daarom	in	het	onderstaand	kader	eerst	een	korte	
samenvatting	van	de	klassieke	wetten	van	Newton.	Hierna	
volgt	de	uitleg	hoe	deze	toegepast	worden	in	de	Taekwon-
Do	Biomechanica	door	achtereenvolgens	de	onderwerpen	
reactiekracht,	concentratie	van	kracht	op	een	klein	gebied,	
balans,	controle	van	ademhaling,	massa,	snelheid	en	
reflexen,	te	behandelen.	
	
	
	
	
	
	

Powerfull enough to uproot 
mountains‘ (vertaald: Krachtig 
genoeg om bergen te 
verplaatsen).  
Calligrafie van Choi Hong Hi 
Bron: Encyclopedia of 
Taekwondo, Choi Hong Hi, 1983, 
Volume 2. 
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Vervolgens	worden	de	vijf	fasen	tweemaal	gebundeld	weergegeven	en	hierbij	is	te	zien	
dat	er	een	‘lichte	golfbeweging’	ontstaat	als	men	de	foto’s	achter	elkaar	plaatst	en	goed	
kijkt	naar	de	hoogte	van	het	lichaam.		

	

	

Tenslotte	wordt	in	losse	foto’s,	van	elke	fase	één	foto,	hieronder	de	vijf	fasen	nogmaals	
weergegeven	waarbij	per	fase	is	beschreven	welke	beweging	en	kracht	gebruikt	wordt.	

De	pijlen	beschrijven	de	richting	van	de	kracht	en	per	pijl	wordt	de	beweging	en	
krachtsinspanning,	die	door	bepaalde	spier(groep)en	uitgevoerd	wordt,	beschreven.	

De	fasen	zijn	als	volgt	globaal	beschreven:	

 

1. De	aanhaalhouding	en	indraaien	van	de	heup	–	linkerbeen	voor	en	linkerarm	
gestrekt	om	als	contrabeweging	te	fungeren	bij	het	uitvoeren	van	de	stoot.	De	
heup	en	de	schouders	worden	ook	licht	ingedraaid.	

2. Aantrekken	van	de	buik-	en	torso	spieren	–	beweging	in	het	midden	lichaam.	
3. Indraaien	van	de	schouder	en	stoot	inzetten	-	met	rechterarm	stoten	en	

linkerarm	als	contrabeweging	beginnen	terug	te	trekken.	
4. Afmaken	stoot	-	door	de	rechteronderarm	te	draaien	(roterende	kracht)	en	

gelijktijdig	dezelfde	beweging	met	de	contra	arm	maken.	
5. Eindpositie	met	gestrekte	arm	(rechter	stoot)	en	aangespannen	gestrekte	

rechtervoet	om	contrakracht	te	geven	aan	de	impact	van	de	stoot.	Schouder	is	
volledig	ingedraaid.	

	
	

Tegengestelde stoot tweemaal achtereen getoond. 
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De	verdedigende	Taekwondoka	vormt	onmiddellijk	een	stand	waarbij	de	L-stand	het	
meest	voor	de	hand	ligt.	Hierdoor	wordt	de	partner	al	enigszins	uit	balans	gebracht.		

De	techniek	die	hierna	uitgevoerd	wordt	bevrijd,	ontwapent	of	controleert	de	aanvaller	
waardoor	het	voor	de	partner	onmogelijk	wordt	de	aanval	voort	te	zetten.		

De	Taekwondoka	kan	vervolgens	een	tegenaanval	uitvoeren	met	een	hand-	of	
beentechniek	of	met	een	klem-	of	werptechniek.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Zelfverdediging tegen een mes aanval. 

Foto Gemma de Rooij-fotografie 
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Het	principe	van	deze	zelfverdedigingsoefeningen	kan	als	de	‘zachte	weg’	van	Taekwon-
Do	worden	beschouwd.	Meestal	gebruikt	de	verdedigende	Taekwondoka	geen	
overdadig	krachtige	of	verwoestende	technieken.	De	agressie	van	de	aanvallende	
partner	wordt	met	effectieve	controle	beantwoordt.	Deze	verdedigende	technieken	
kunnen,	ondanks	dat	het	de	zachte	weg	is,	zeer	pijnlijk	zijn	voor	de	aanvaller.	

De	meeste	zelfverdedigingstechnieken	zijn,	net	als	de	standaard	Taekwon-Do	
technieken,	het	meest	effectief	als	ze	geplaatst	worden	op	één	van	de	vitale	punten	van	
het	menselijk	lichaam.	Het	menselijk	lichaam	bevat	vele	vitale	punten	en	het	uitvoeren	
van	een	harde	en	gerichte	techniek,	op	een	vitaal	punt,	met	een	klein	oppervlak	
bijvoorbeeld	een	middenknokkelstoot,	elleboog	of	een	meshand	vingersteek	kan	zware	
of	permanente	schade	veroorzaken.	

Op	de	tekening	hieronder	is	een	overzicht	van	de	vitale	punten	van	het	menselijk	
lichaam	te	zien.	Niet	alle	vitale	punten	zijn	aangegeven	maar	wel	de	meest	belangrijke.	

	 	

Vitale punten van het menselijk lichaam. 
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De	Dan-Geom	is	een	tweezijdig	scherp	mes	dat,	omdat	ermee	gesneden	kan	worden,	
zeer	gevaarlijk	is	op	korte	afstand	van	diegene	die	het	hanteert.	Verdedigen	tegen	een	
mes	is	vooral	een	kwestie	van	snelheid	en	accuratesse	in	controlerende	technieken.	

In	dit	hoofdstuk	staan:	

• de	beschrijvingen	van	de	wapens	
• de	tekeningen	van	de	wapens	met	naamgeving	van	onderdelen	
• de	mogelijke	technieken	die	met	wapens	kunnen	worden	uitgevoerd	
• de	gereedhoudingen	die	gebruikt	worden	bij	wapentechnieken	en	de	

oefenvormen	

	

In	hoofdstuk	10	staan	de	volgende	vier	oefenvormen,	die	de	UTI	heeft	ontwikkeld,	met	
een	wapen	centraal	en	worden	ze	in	detail	beschreven:	
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43HOOFDSTUK 8. WAPEN-TULS

Baekdu
Tul

1ste oefenvorm
met Jung-Bong

Positie 12
Plaats de rechter voet naar F, vorm 
een linker L-stand richting F, voer een 
stokwissel uit en maak vervol-gens, 
aan de linker zijde, een hori-zontale 
(voorwaartse) achterpunt Jung-Bong 
lange-steek hoog.
Jung-Bong in een rechter diagonale-
greep.
Afbeelding gezien vanuit B.

Positie 13
Plaats de linker voet naar F en maak 
een rechter ronde-trap midden naar 
F. Hou de Jong-Bong in dezelfde 
positie. Voer uit als dubbelstap-trap.
Afbeelding gezien vanuit B.

Positie 14
Zet de rechter voet naar F, vorm een 
linker L-stand richting F, voer een 
stokwissel uit en maak vervolgens 
[van links] een binnenwaarts dia-
gonaal Jung-Bong slag hoog (naar 
F). Jung-Bong in een rechter slag-
greep.
Afbeelding gezien vanuit B.

Positie 15
Blijf in dezelfde stand en maak [van 
links] een zijwaarts binnenwaarts di-
agonaal Jung-Bong slag hoog naar 
BE (draai rechtsom over het hoofd). 
Jung-Bong in een rechter slag-greep.
Afbeelding gezien vanuit B.

Positie 16
Plaats de linker knie naar FB, vorm 
een linker geknielde-stand richting 
F en maak [van rechts] een binnen-
waarts diagonaal Jung-Bong slag 
laag naar F (draai linksom over het 
hoofd). Jung-Bong in een rechter 
slag-greep.
Afbeelding gezien vanuit B.

Stap  5

Stap  6
	

6.4	 Jung-Bong	
Een	Jung-Bong	is	een	middellange	stok,	met	een	lengte	tussen	de	80	cm	en	1,5	meter,	
afgestemd	op	de	lichaamslengte	van	de	Taekwondoka.	In	de	Chumby-houding	reikt	de	
Jung-Bong	van	de	grond	tot	de	bovenkant	van	het	heupbot.		

De	stok	is	gemaakt	van	hout	en	ca.	2	½	cm	in	diameter.	De	doorsnede	van	de	Jung-Bong	
is	rond,	zes-	of	achthoekig.	

Het	hanteren	van	-	en	verdedigen	tegen	een	middellange	stok	komt	voor	in	de	oefenstof	
voor	de	derde	Dangraad.	De	examenstof	bestaat	uit	de	eerste	(en	enige)	Tul	met	Jung-
Bong	genaamd	‘Baekdu’	en	zelfverdediging	tegen	een	Jung-Bong.	

De	Jung-Bong	staat	model	voor	wapens	met	een	groot	bereik.	Maar	ook	kortere	steken	
en	blokkeringen	kunnen	er	mee	uitgevoerd	worden.	De	verdediging	hiertegen	vraagt	
vooral	vaardigheden	in	het	bewegen	en	controleren.	

In	dit	hoofdstuk	komen	aan	de	orde:	

	
	
	
	
	

	
	 	

Jung-Bong	grepen	
Jung-Bong	slag/stoot	technieken	
Draaien	van	de	Jung-Bong	
Handwissel	met	de	Jung-Bong	
Gereedhoudingen		
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7.2	De	fysieke	dynamiek	van	een	breektest	
Wat	is	er	nodig	om	een	houten	plankje	te	breken	met	bijvoorbeeld	een	voorwaartse	
rechter	vuiststoot	in	een	linker	loopstand?	

Als	men	op	een	plankje	een	kracht	uitoefent,	dan	buigt	het.	Buigt	het	plankje	te	ver	
(voorbij	een	‘kritische	diepte’),	dan	breekt	het.	Tenminste	als	men	erin	slaagt	het	plankje	
in	die	gebogen	toestand	te	houden	(‘buigen	of	barsten’).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kortom,	‘wat	is	er	nodig	een	plankje	te	breken?’	kan	men	herformuleren	tot	‘hoe	geeft	
men	genoeg	energie	mee	aan	de	vuist	om	het	plankje	voorbij	de	kritische	diepte	te	
buigen?’	en	‘hoe	handhaaft	men	vervolgens	die	buiging?’.	

Toelichting	op	het	‘fysieke	breken’:	

	

Breken	heeft	tijd	nodig.	De	vezels	die	door	het	buigen	gerekt	worden	leveren	de	veerkracht.	Die	

kracht	is	per	vezel	begrensd.	Houdt	men	een	plankje	gebogen	voorbij	de	kritische	diepte,	dan	

breken	aanvankelijk	in	de	buiging	een	paar	vezels.	Hierdoor	moeten	andere	vezels	in	de	buiging	

meer	veerkracht	leveren	en	breken	er	nog	meer,	waardoor	van	de	overige	vezels	nog	meer	

gevraagd	wordt	en	er	nog	meer	breken,	etc.	etc.	etc.	

In	een	kettingreactie	van	vezelbreuken	in	de	buiging	breekt	het	plankje.	Dat	gebeurt	in	een	fractie	

van	een	seconde.	

Hoe	snel	dat	dat	precies	gebeurt	na	indeuken	hangt	af	van	het	materiaal	waaruit	het	plankje	

gemaakt	is,	de	doorsnede	van	het	plankje	en	de	diepte	waarmee	het	plankje	ingedeukt	is	(en	van	

de	afstand	tussen	de	vasthoudpunten).	

In	een	breektest	wordt	de	kracht	om	het	plankje	te	buigen	niet	statisch	geleverd,	maar	

dynamisch.	De	vuist	(met	onderarm)	botst	met	snelheid	op	het	plankje.	Het	plankje	buigt	en	remt	

hiermee	de	vuist	af.	

De	bewegingsenergie	van	vuist	en	onderarm	zijn:	

½	x	gewicht	x	[snelheid	vuist]2		

Deze	kracht	wordt	omgezet	in	‘buigingsenergie’	en	is:	

	(½	x	[diepte	buiging]2	x	buigingsconstante	

	Als	de	snelheid	van	de	vuist	door	het	afremmen	nul	is	geworden,	is	de	maximale	buigingsdiepte,	

als	gevolg	van	de	stoot,	van	het	plankje	bereikt.	Op	dat	moment	moet	men	de	positie	van	de	vuist	

zien	te	handhaven,	ook	al	‘probeert’	het	plankje	terug	te	buigen.	Lukt	dat,	dan	breekt	het	plankje,	

mits	de	bereikte	diepte	dieper	is	dan	de	kritische	diepte.		
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7.3	Gebruik	van	techniek	en	spieren	voor	breken	
Wat	‘genoeg’	energie	is	hangt	natuurlijk	ook	af	van	het	plankje.	

Hoe	kan	men	de	bewegingsenergie	die	meegegeven	wordt	maximaliseren?	

Aan	het	gewicht	van	vuist	en	onderarm	kan	men	niet	zoveel	veranderen.	Men	moet	er	
wel	voor	zorgen	dat	het	inderdaad	dat	gewicht	is	dat	in	de	stoot	wordt	gebruikt.		

Op	het	moment	van	raken	(en	daarna)	moet	de	vuist	en	onderarm	hard	zijn.	Alle	spieren	
daarin	moeten	zijn	gespannen,	de	onderarm	moet	in	het	verlengde	van	de	vuist	zitten	
(geen	hoek	in	de	pols),	en	vuist	en	onderarm	moeten	haaks	op	de	plank	staan.		

Probeer	een	grote	snelheid	van	de	vuist	op	te	bouwen	door	die	aan	te	slingeren	vanuit	
de	heup.	Door	de	rechterheup	naar	voren	te	bewegen	(ondersteund	door	een	
‘opstrekkend’	rechterbeen)	en	de	schouders	nog	even	stil	te	houden,	komt	er	torsie	te	
staan	op	de	ruggengraat	(men	‘schroeft’	de	ruggengraat	als	het	ware	op).		

Door	die	‘torsie’	energie	in	één	keer	los	te	laten	richting	schouder,	krijgt	de	
rechterschouder	en	daarmee	de	rechterarm	een	grote	voorwaartse	snelheid.	

Door	gelijktijdig	de	arm	te	strekken	krijgt	de	vuist	de	snelheid	van	de	schouder	plus	de	
snelheid	uit	het	strekken	van	de	arm.	

Door	gelijktijdig	de	linkerarm	in	de	zij	te	trekken	geeft	men	de	rechterschouder	nog	wat	
extra	snelheid	die	ook	weer	de	snelheid	van	de	vuist	vergroot:	de	schouder	werkt	hierbij	
als	een	wip	met	de	ruggengraat	als	draaipunt.	Als	de	vuist	gelanceerd	is	zet	men	de	heup	
weer	terug.	Dat	geeft	een	‘terugwaartse’	snelheid	aan	de	rechterschouder.	Het	klinkt	
misschien	gek,	maar	ook	dit	draagt	weer	bij	aan	een	grotere	voorwaartse	snelheid	van	
de	vuist.	

Tenslotte	‘schroeft’	men	de	vuist	in	als	de	arm	bijna	gestrekt	is.	Dat	voegt	weliswaar	ook	
weer	snelheid	toe	aan	de	vuist.	Maar	het	belangrijkste	is	dat	hierdoor	de	spieren	in	vuist	
en	onderarm	vanaf	het	moment	van	raken	gegarandeerd	gespannen	zijn	waardoor	het	
gewicht	van	vuist	en	onderarm	samen	daadwerkelijk	achter	de	stoot	zit.		

Toelichting	op	het	vastschroeven	van	vuist	(tijdens	het	laatste	stukje	strekken	van	de	onderarm):	
	
De	onderarmspieren	moeten	gespannen	zijn	tijdens	het	hele	traject	van	indeuken,	dus	voordat	men	alle	andere	
spieren	spant	ter	voorkoming	van	het	terugbuigen	van	het	plankje.	Dus	met	dat	aanspannen	moet	men	niet	te	
vroeg	beginnen.	
	
N.B.	Een	spier	bestaat	uit	miljoenen	spiervezeltjes.	Een	spiervezeltje	kan	een	gespannen	of	ontspannen	
toestand	hebben.	Een	ongetraind	persoon	kan	misschien	7%	van	al	die	spiervezeltjes	in	één	spier	aanspannen	
terwijl	een	sporter	die	lang	heeft	getraind	op	spierspanning	misschien	wel	15%	van	alle	spiervezeltjes	in	één	
spier	kan	aanspannen.	
Verder	is	het	belangrijk	te	weten	dat	spiervezels	maar	een	korte	tijd	aangespannen	kunnen	zijn	(ca.	10	
milliseconden).	Bij	langdurig	spier	aanspannen	spant	men	telkens	een	ander	deel	van	de	resp.	7%	of	15%	
spiervezeltjes.	
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7.4	Toepassing	van	de	voetstand	bij	breken	
Hoe	voorkomt	men	dat	het	plankje	terugbuigt	voordat	het	breekt?		

Exact	op	het	moment	dat	het	buigend	plankje	de	vuist	tot	stilstand	heeft	gebracht,	
verandert	de	Taekwondoka	zichzelf	in	een	‘betonnen	paal’.	

Men	spant	alle	spieren	in	het	hele	lichaam.	Het	plankje	moet	nu	niet	alleen	arm	en	vuist	
terugduwen,	maar	het	hele	lichaam.	

Het	gewicht	is	in	één	keer	met	een	factor	dertig	à	veertig	toegenomen	(gewicht	
vuist/onderarm	versus	gewicht	lichaam),	en	zelfs	meer	omdat	men	zichzelf	als	het	ware	
verankerd	heeft	in	de	grond	via	het	gestrekt	rechterbeen	dat	gespannen	naar	achteren	
op	de	vloer	staat.	

Ook	in	deze	fase	moet	men	zorgvuldig	getimed	spiergroepen	spannen.	

	

Resumé	
Samenvattend,	om	een	uiterst	effectieve	stoot	te	kunnen	maken,	moet	men	over	een	
uitstekende	techniek	beschikken	waarin	men	uiterst	zorgvuldig	getimed	
achtereenvolgens	diverse	spiergroepen	ontspant	en	spant.	

En	dat	alles	moet	gebeuren	in	een	fractie	van	een	seconde.	Kortom,	ook	voor	een	
breektest	heeft	men	een	gecompliceerd	geconditioneerde	reflex	nodig.	

Het	is	dus	noodzakelijk	de	jarenlange	oefeningen	die	Taekwon-Do	bevat	veel	te	herhalen	
en	te	perfectioneren	voor	het	correct	uitvoeren	van	een	breektest	als	kunstvorm.	

Het	belangrijkste	(naast	het	fysiek	goed	uitvoeren	van	de	technieken)	is	de	‘lege	geest’	
waarbij	lichaam	en	geest	één	zijn	en	men	dus	zonder	nadenken	als	reflex	een	techniek	
kan	uitvoeren	die	leidt	tot	het	breken.
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8	 ‘Tul’	of		‘Hyung’	–	de	traditionele	
oefenvormen	

	

8.0.1	 Oorsprong,	naamgeving	en	rangorde	
Oorsprong	
De	oorsprong	van	de	oefenvormen	–	of	ze	nou	Hyungs,	Tuls,	Kata’s	enz.	heten	-	in	de	
verschillende	gevechtsstijlen	ligt	in	de	onmogelijkheid	van	beoefenaars	van	de	
krijgskunst	om	de	individuele	technieken	daadwerkelijk	te	testen	op	tegenstanders	
omdat	het	verwonden	of	doden	van	tegenstanders	in	die	tijd	tot	vervelende	
consequenties	zou	leiden.	Om	die	reden	werden	voor	de	studenten	oefenpatronen	
voorgeschreven	om	de	aangeleerde	technieken	in	een	soort	gevecht	tegen	denkbeeldige	
tegenstanders	uit	te	kunnen	voeren.		

Het	is	wel	duidelijk	dat	de	meesters	in	die	tijd	gevechten	tussen	dieren,	mens	en	dier	en	
tussen	mensen	bestudeerden	om	in	de	oefeningen	te	kunnen	verwerken.	Belangrijk	was	
ook	de	fysiologie	van	de	mens	ten	tijde	van	het	gevecht.	Het	bestuderen	van	vitale	
punten	op	het	lichaam	was	daar	ook	een	belangrijk	onderdeel	van.	Dit	alles	werd	ook	in	
de	oefeningen	opgenomen.	In	de	loop	der	tijd	zijn	deze	oefenpatronen	ontwikkeld	tot	
meer	complete	oefenvormen	waarbij	de	student	op	een	systematische	manier,	tegen	
meerdere	denkbeeldige	tegenstanders	en	onder	verschillende	omstandigheden,	
verdedigende	-	en	aanvallende	technieken	uitvoert.		

De	Tuls	zijn	ontwikkeld	in	de	beginjaren	van	Taekwon-Do.	Bij	een	aantal	dan	deze	
oefenvormen	is	duidelijk	te	zien	dat	Karate	één	van	de	vechtkunsten	is	van	waaruit	
Taekwon-Do	ontstaan	is.		

Er	zijn	oefeningen	en	combinaties	in	verwerkt	die	naadloos	overeenkomen	met	delen	uit	
een	aantal	Kata’s.	Ook	is	in	de	opbouw	van	de	eerste	Tuls	de	Karate	achtergrond	te	
herkennen.	Dat	heeft	als	groot	voordeel	dat	de	ervaring	van	eeuwen,	die	de	Kata’s	
gevormd	heeft,	erin	meegenomen	is.		

Het	door	de	UTI	beoefende	Taekwon-Do	is	een	synthese	van	de	traditionele	Koreaanse	
gevechtskunsten,	zoals	de	zuidelijke	‘Subak’	stijlen,	de	noordelijke	‘Taekkyon’	stijlen	en	
de	van	origine	uit	Okinawa	afkomstige	‘Karate’	stijlen.	Verschillende	van	deze	
traditionele	gevechtskunsten	gaan	in	hun	oorsprong	terug	tot	de	Chinese	‘Shaolin’	
gevechtsstijlen	welke	eeuwen	geleden	door	boeddhistische	monniken	werden	
ontwikkeld.	Door	aanpassingen	van	de	verschillende	stijlen	zijn	deze	elkaar	gaan	
completeren,	waardoor	een	geheel	op	eigen	fundamentele	principes	gebaseerde	
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gevechtskunst	is	ontstaan	zonder	dat	de	oorspronkelijke	eeuwenoude	technieken	en	
trainingsmethoden	verloren	zijn	gegaan.		
	

Naamgeving	en	rangorde	
De	grondlegger	van	het	Taekwon-Do,	de	Koreaanse	generaal	Choi	Hong	Hi,	heeft	in	een	
vroeg	stadium	van	de	ontwikkeling	van	Taekwon-Do	een	aantal	oefenvormen	
samengesteld.		

De	oefenvorm	werd	‘Hyung’	(meervoud	‘Hyungs’)	genoemd.	In	de	beginjaren	van	
Taekwon-Do	waren	dit	er	slechts	5	stuks	nl.	Hwa-Rang,	Choong-Moo,	Ul-Ji,	U-Nam	(die	
later	werd	gewijzigd	in	Choong-Jang)	en	Sam-Il.	Choi	Hong	Hi	beschreef	deze	vijf	Hyungs	
in	zijn	eerste	boek	in	1959.		Rond	1960	kende	Taekwon-Do	17	Hyungs	(zie	afbeelding).		

Choi	Hong	Hi	noemde	in	zijn	eerste	Engelstalige	
boek	in	1965	al	20	Hyungs	en	vlak	daarna	is	de	
naam	van	Hyung	naar	Tul	veranderd.	

De	Koreaanse	naam	van	de	oefenvormen	
veranderde	van	‘Hyung’	naar	‘Tul’	(meervoud	
‘Tuls’)	en	de	rangorde	werd	aangepast.	Beide	
woorden	betekenen	overigens	‘oefenvorm’	in	
het	Koreaans.	Eén	oefenvorm	(Ko-Dang)	werd	
geschrapt	en	vervangen	door	Juche	en	er	
kwamen,	naast	de	bestaande	17	vormen,	8	
nieuwe	vormen	bij.		

De	namen	en	inhoud	van	deze	Tuls	zijn	
sindsdien	niet	veranderd.	De	volgorde	(van	1	
t/m	24)	is	nog	wel	een	aantal	keren	gewijzigd.	

De	Tul	wordt	uitgevoerd	door	één	
Taekwondoka	die	ongewapend	een	
denkbeeldige	strijd	levert	met	tegenstanders.	
Alle	traditionele	Tuls	zijn	op	deze	manier	
samengesteld.	De	UTI	heeft	de	‘oude’	
afgeschafte	Tul	‘Ko-Dang’	in	ere	hersteld	en	
naast	de	nieuwe	Tul	‘Juche’	op	dezelfde	plaats	
(15de)	gezet.	In	totaal	zijn	het	nu	24	
oefenvormen.	
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Moon-Moo	 문무	/	      (21ste	Tul) 

Is	een	eerbetoon	aan	de	30ste	koning	van	de	Silla-dynastie.	Zijn	lichaam	is	begraven	nabij	
‘Dae	Wang	Am’	(=grote	konings	rots).	Volgens	zijn	testament	moest	zijn	lichaam	in	de	
zee	worden	geplaatst	om	reden	van	het	volgende	‘Waar	mijn	ziel	voor	altijd	mijn	land	
zal	verdedigen	tegen	Japan’.	Er	wordt	beweerd	dat	‘Sok	Gul	Am’	–	een	stenen	grot-	is	
gebouwd	om	zijn	graftombe	te	beschermen.	De	Sok	Gul	Am	is	een	mooi	cultureel	
voorbeeld	uit	de	Silla-dynastie.	

De	61	bewegingen	van	deze	oefenvorm	symboliseren	de	laatste	twee	cijfers	van	het	jaar	
661	na	Christus	toen	Moon	Moo	de	troon	besteeg	als	koning.	

So-San	 	 서산	/	      (22ste	Tul) 

Is	het	pseudonym	van	de	beroemde	monnik	Choi	Hyong	Ung	die	leefde	van	1520	tot	
1604	gedurende	de	Yi-dynastie.	

De	72	bewegingen	van	deze	oefenvorm	refereren	aan	de	leeftijd	waarop	hij	een	korps	
van	monnik	soldaten	organiseerde	met	de	hulp	van	Sa	Myung	Dang.	De	monnik	soldaten	
verjoegen	de	Japanse	piraten	die	het	Koreaanse	schiereiland	in	1592	hadden	veroverd.	

	

Se-Jong	 	 세종	/	 	     (23ste	Tul)	
Is	genoemd	naar	de	grootste	Koreaanse	koning	Se-Jong	die	in	1443	het	Koreaanse	
alfabet,	het	Hangul,	heeft	uitgevonden.	Se-Jong	was	ook	een	beroemde	meteoroloog.	

Het	figuur	van	het	diagram	van	deze	oefenvorm	( )	staat	voor	‘koning’.	

De	24	bewegingen	van	deze	oefenvorm	verwijzen	naar	de	24	letters	van	het	Koreaanse	
Hangul-alfabet.		

	

Tong-Il	 	 통일	/	 	     (24ste	Tul) 

Is	de	verwijzing	naar	de	wens	tot	samenvoeging,	vereniging	van	Korea	dat	verdeeld	is	–	
in	Noord-	en	Zuid-korea	-	sinds	1945.	

Het	figuur	van	het	diagram	(	|	)	–	een	rechte	lijn	-	symboliseert	de	eenwording	en	de	
ondeelbare	eenheid	van	Korea.	
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Examenindeling	Tuls	voor	Kupgraden	
In	onderstaand	schema	is	te	zien	welke	Tuls,	van	het	UTI	Taekwon-Do	systeem,	voor	
welke	Kupgraad	uitgevoerd	dienen	te	worden.	
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Tuls	in	dit	hoofdstuk	
Dit	hoofdstuk	van	de	UTI-encyclopedie	bevat	alle	Tuls	en	deze	worden	per	hoofdstuk	in	
detail,	met	tekeningen	van	het	patroon	en	beschrijvende	teksten,	uitgelegd.		

Hieronder	worden	alle	Tuls	opgesomd	en	is	de	paginaverwijzing	te	zien	naar	het	
desbetreffende	hoofdstuk.	

	

8.1	 Chon-Ji	-	eerste	Tul	..............................................................................................	305	
8.2	 Dan-Gun	-	tweede	Tul	.........................................................................................	311	
8.3	 Do-San	-	derde	Tul	...............................................................................................	317	
8.4	 Won-Hyo	-	vierde	Tul	..........................................................................................	325	
8.5	 Yul-Gok	-	vijfde	Tul	..............................................................................................	333	
8.6	 Joong-Gun	-	zesde	Tul	.........................................................................................	343	
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8.8	 Hwa-Rang	-	achtste	Tul	........................................................................................	361	
8.9	 Choong-Moo	-	negende	Tul	.................................................................................	369	
8.10	 Kwang-Gea	-	tiende	Tul	.......................................................................................	379	
8.11	 Po-Eun	-	elfde	Tul	................................................................................................	389	
8.12	 Ge-Baek	-	twaalfde	Tul	........................................................................................	399	
8.13	 Eui-Am	-	dertiende	Tul	........................................................................................	411	
8.14	 Choong-Jang	-	veertiende	Tul	..............................................................................	423	
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8.20	 Ul-Ji	-	twintigste	Tul	............................................................................................	513	
8.21	 Moon-Moo	-	éénentwintigste	Tul	........................................................................	525	
8.22	 So-San	-	tweeëntwintigste	Tul	.............................................................................	541	
8.23	 Se-Jong	-	drieëntwintigste	Tul	.............................................................................	559	
8.24	 Tong-Il	-	vierentwintigste	Tul	...............................................................................	567	
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Positie	9	
Draai	linksom	en	slip	vervolgens	naar	C,	
vorm	een	rechter	L-stand	richting	D	en	
maak	een	voorarm	verdedigingsblok	
midden.	
Afbeelding	gezien	vanuit	B.	
	
	
	
	
Positie	10
Maak	een	rechter	voorwaartse	trap	laag	
naar	D.
Afbeelding	gezien	vanuit	B.	
	
	
	
Positie	11	
Zet	de	rechtervoet	naar	D,	vorm	een	
rechter	verlengde	loopstand	richting	D	en	
maak	een	rechter	vingersteek	hoog.	
Afbeelding	gezien	vanuit	B.	
	
	
Positie	12	
Zet	de	linkervoet	naar	A	(draai	links-	om),	
vorm	een	linker	geknielde	stand	richting	
B	en	maak	een	rechter	ronde-trap	hoog	
naar	D.	Ondersteun	de	stand	met	beide	
handen	op	de	grond.	Voer	slippend	uit.	
Afbeelding	gezien	vanuit	D.	
	
Positie	13	
Zet	de	rechtervoet	naar	D	en	de	
linkervoet	naar	AC	(draai	rechtsom),	
vorm	een	geknielde	stand	richting D	en	
maak	een	rechter	vuiststoot	hoog.	
Ondersteun	de	stand	met	een	linker	
booghandblok	op	de	grond.	
Afbeelding	gezien	vanuit	A.	
	

126 UNITED TEAKWON-DO INTERNATIONAL

Choong-Jang
Tul

14de oefenvorm

Positie 9
Draai linksom en slip vervolgens naar 
C, vorm een rechter L-stand richting 
D en maak een voorarm verdedi-
gings-blok midden.
Afbeelding gezien vanuit B.

Positie 10
Maak een rechter voorwaartse-trap 
laag naar D.
Afbeelding gezien vanuit B.

Positie 11
Zet de rechter voet naar D, vorm een 
rechter verlengde loopstand richting 
D en maak een rechter vinger-steek 
hoog.
Afbeelding gezien vanuit B.

Positie 12
Zet de linker voet naar A (draai links-
om), vorm een linker geknielde-stand 
richting B en maak een rechter ron-
de-trap hoog naar D. Ondersteun de 
stand met beide handen op de grond. 
Voer slippend uit.
Afbeelding gezien vanuit D.

Positie 13
Zet de rechter voet naar D en de 
linker voet naar AC (draai rechtsom), 
vorm een geknielde-stand richting 
D en maak een rechter vuist-stoot 
hoog. Ondersteun de stand met een 
linker booghand-blok op de grond.
Afbeelding gezien vanuit A.
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Groepsindeling	series	stap-sparring	
De	stichting	UTI	heeft	alle	in	dit	hoofdstuk	beschreven	series	ontwikkeld.		

Het	zijn	24	series	in	totaal	waarmee	een	Taekwondoka	een	enorme	hoeveelheid	
oefenstof	heeft.	De	series	zijn	‘verspreid’	over	alle	graden	t/m	de	vijfde	Dan.	

De	totale	set	van	alle	series	kan	in	zes	hoofdgroepen	onderverdeeld	worden.		

	

Deze	hoofdgroepen	geven	het	karakter	van	de	serie	aan:	

Eén-stap	sparring	handtechnieken		 à	 8	series	

De	aanvaller	heeft	het	initiatief	en	maakt	één	pas	naar	voren.	Hij	voert	daarna	één	
of	meerdere	technieken	uit.	De	verdediger	reageert	door	te	ontwijken,	blokkeert	
iedere	aanval	en	maakt	als	laatste	een	tegenaanval.	De	nadruk	bij	deze	
oefeningen	ligt	op	het	gebruik	van	handtechnieken	en	op	combinaties	van	hand-	
en	voettechnieken.	

	

Eén-stap	sparring	voettechnieken	 	 à	 3	series	

De	aanvaller	begint	met	een	stap	naar	voren	en	maakt	één	handtechniek.	De	
verdediger	ontwijkt	en	blokkeert.	Hij	beëindigt	het	gevecht	met	één	of	meerdere	
beentechnieken.	De	eerste	serie	is	vooral	bedoelt	om	(combinaties	van)	
voettechnieken	aan	te	leren.	Bij	de	tweede	serie	worden	voetblokkeringen	
gebruikt.	De	derde	serie	heeft	als	bijzonderheid	dat	de	tegenaanvallen	met	twist-
trappen	uitgevoerd	worden.	

	

Springtechnieken	 	 	 	 à	 2	series	

Deze	groep	bestaat	uit	twee	series.	De	aanvaller	doet	telkens	een	stap	naar	voren.	
In	de	eerste	serie	maakt	de	verdediger	gesprongen	tegenaanvallen	met	
armtechnieken.	Bij	de	tweede	serie	komen	de	gesprongen	beentechnieken	aan	
bod.	
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Voettechnieken	 	 	 	 à	 1	serie	

Er	is	een	serie	voettechnieken	waarbij	de	aanvaller	een	beentechniek	uitvoert	
waarop	de	verdediger	dit	met	een	beentechniek	blokkeert.	Hierna	maakt	de	
verdediger	de	oefening	af	ook	weer	met	een	beentechniek.	

	

Twee-stap	sparring	 	 	 	 à	 5	series	

In	deze	oefeningen	komt	de	aanvaller	telkens	tweemaal	met	een	aanval	naar	
voren.	De	verdediger	ontwijkt	en	blokkeert	beide	aanvallen,	waarna	hij	
terugkomt	met	een	of	meerdere	technieken.	De	aanvallen	hebben	een	thema.	In	
de	eerste	serie	zijn	beide	aanvallen	met	twee	armtechnieken.	Daarna	volgt	een	
serie	waarin	de	aanvaller	een	armtechniek	en	een	voorwaartse	trap	maakt.	In	de	
volgende	serie	zijn	dat	een	armtechniek	en	een	zijwaartse	trap.	Serie	4	heeft	een	
armtechniek	met	een	ronde	trap	en	bij	serie	5	zijn	de	aanvallen	weer	met	twee	
armtechnieken.	De	verdediger	gebruikt	een	scala	aan	verdedigende-	en	
aanvallende	technieken.	

	

Halfvrij	sparring	 	 	 	 à	 5	series	

Hierbij	is	een	afwisseling	te	zien	in	de	rol	van	aanvaller	en	verdediger.		

Bij	de	drie	fase	series	wisselt	dit	éénmaal:	(1)	aanval-verdediging,	(2)	
tegenaanval-verdediging,	(3)	tegenaanval.	Bij	de	vijf-fase	series	wisselt	dit	
driemaal:	(1)	aanval-verdediging,	(2)	tegenaanval-verdediging,	(3)	aanval-
verdediging,	(4)	tegenaanval-verdediging,	(5)	tegenaanval.	

	

Eén	serie,	de	z.g.	doorloopserie	of	kettingserie,	maakt	gebruik	van	de	
mogelijkheid	om	vijf	losse	oefeningen	ook	aanéén	gekoppeld	uit	te	voeren.	
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Hieronder	is	het	schema	te	zien	waarin	wordt	aangegeven	welke	partneroefeningen,	van	
het	UTI	Taekwon-Do,	voor	welke	Dangraad	uitgevoerd	dienen	te	worden.	
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Beginpositie	4	
Partner	1	
Neem	een	gereedhouding	Chumby	richting	A	
aan	en	geef	het	gereedteken.	
Partner	2	
Neem	een	gereedhouding	Chumby	richting	B	
aan	en	geef	het	gereedteken.	

	
Positie	4-1	
Partner	1	
Plaats	de	rechtervoet	naar	A,	vorm	een	rechter	
loopstand	richting	A	en	maak	een	rechter	
vuiststoot	hoog.	
Partner	2	
Plaats	de	linkervoet	naar	A,	vorm	een	rechter	
loopstand	richting	B	en	maak	een	linker	
opwaarts	voorarmblok	hoog.	

	
Positie	4-2	
Partner	1	
Blijf	in	dezelfde	positie.	
Partner	2	
Slip	naar	B,	vorm	een	linker	L-stand	richting	B	
en	maak	een	rechter	rugkant	vuistslag	midden.	
	
	
Positie	4-3	
Partner	1	
Blijf	in	dezelfde	positie.	
Partner	2	
Stap	met	de	rechtervoet	over	in	een	rechter	
loopstand	richting	B	en	maak	een	linker	
vertikale	vuiststoot	midden.	

	
	
Eindpositie	4	
Partner	1	
Haal	de	rechtervoet	terug	en	neem	een	
gereedhouding	Chumby	richting	A	aan.	
Partner	2	
Plaats	de	rechtervoet	naar	A,	haal	dan	de	
linkervoet	terug	en	neem	een	gereedhouding	
Chumby	richting	B	aan.	
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Afbeeldingen gezien vanuit D.

Oefening 4

Beginpositie 4
Partner 1
Neem een gereedhouding Chumby 
richting A aan en geef het gereedtek-
en.
Partner 2
Neem een gereedhouding Chumby 
richting B aan en geef het gereedtek-
en.

Partner 1 en Partner 2 staan op 
armlengte afstand van elkaar.

Positie 4-1
Partner 1
Plaats de rechter voet naar A, vorm 
een rechter loopstand richting A en 
maak een rechter vuist-stoot hoog.
Partner 2
Plaats de linker voet naar A, vorm een 
rechter loopstand richting B en maak 
een linker opwaarts voorarm-blok 
hoog.

Positie 4-2
Partner 1
Blijf in dezelfde positie.
Partner 2
Slip naar B, vorm een linker L-stand 
richting B en maak een rechter rug-
kant vuist-slag midden.

Positie 4-3
Partner 1
Blijf in dezelfde positie.
Partner 2
Stap met de rechter voet over in een 
rechter loopstand richting B en maak 
een linker vertikale vuist-stoot 
midden.

Eindpositie 4  
Partner 1
Haal de rechter voet terug en neem 
een gereedhouding Chumby richting 
A aan.
Partner 2
Plaats de rechter voet naar A, haal 
dan de linker voet terug en neem een 
gereedhouding Chumby richting B 
aan.

Eén-stap sparring
handtechnieken

Serie 3

Oefening	4	
	

	Partner	1	en	partner	2	staan	op			
	armlengte	van	elkaar.	
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9.6.5	 Halfvrije	sparring	 -	 	 	 	 	
	 	 Vijf	fase	voettechnieken	
	

Uitwerking	
	
Deze	serie	bestaat	uit	vijf	verschillende	partneroefeningen	met	eenzelfde	stramien:		

1. eerste	aanval		 à	 verdediging	 	
2. tweede	aanval	 à	 verdediging	 	
3. derde	aanval	 	 à	 verdediging	 	
4. eerste	tegenaanval	 	
5. afrondende	tegenaanval.	 	

	

Alle	aanvallen	en	tegenaanvallen	worden	met	voettechnieken	uitgevoerd.	
De	verdedigingen	zijn	handtechnieken.		
	

Doel	
	

Het	uitvoeren	van	-	en	verdedigen	tegen	meerdere	voettechnieken.		
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Beginpositie	5
Partner	1
Neem	een	gereedhouding	Chumby	richting	A	aan	
en	geef	het	gereedteken.
Partner	2
Neem	een	gereedhouding	Chumby	richting	B	aan	
en	geef	het	gereedteken.	
	
Positie	5-0
Partner	1
Plaats	de	rechtervoet	naar	B,	vorm	een	rechter	L-
stand	richting	A,	neem	een	voorarm	
verdedigingshouding	aan	en	geef	het	
gereedteken.	
Partner	2
Blijf	in	dezelfde	positie	en	geef	het	gereedteken.	
	
Positie	5-1
Partner	1
Maak	een	rechter	achterwaartse	trap	hoog.
Partner	2
Plaats	de	rechtervoet	naar	A,	vorm	een	rechter	
achterbeenstand	richting	B	en	maak	een	linker	
opwaarts	binnenkant	voorarmblok	hoog.	
	
Positie	5-2
Partner	1
Zet	de	rechtervoet	achter	de	linkervoet,	draai	
rechtsom	via	een	rechter	X-stand	en	maak	een	
rechter	achterwaartse	trap	midden.
Partner	2
Blijf	in	dezelfde	stand	en	maak	een	rechter	
opwaarts	rugkant	handblok	midden.	
	
Positie	5-3
Partner	1
Zet	de	rechtervoet	naar	D	en	maak	een	linker	
achterwaartse	trap	midden.
Partner	2
Haal	de	linkervoet	terug	naar	A	en	plaats	de	
rechtervoet	naar	B,	vorm	een	linker	L-stand	
richting	B	en	maak	een	rechter	binnenwaarts	
booghandblok	midden.	
	

226 UNITED TEAKWON-DO INTERNATIONAL

Afbeeldingen gezien vanuit D.

Halfvrij-sparring
vijf-fase

Voettechnieken  

Beginpositie 5
Partner 1
Neem een gereedhouding Chumby 
richting A aan en geef het gereedte-
ken.
Partner 2
Neem een gereedhouding Chumby 
richting B aan en geef het gereedte-
ken.

Partner 1 en Partner 2 staan op 
armlengte afstand van elkaar.

Positie 5-0
Partner 1
Plaats de rechter voet naar B, vorm 
een rechter L-stand richting A , neem 
een voorarm verdedigings-houding 
aan en geef het gereedteken.
Partner 2
Blijf in dezelfde positie en geef het 
gereedteken.

Positie 5-1
Partner 1
Maak een rechter achterwaartse-trap 
hoog.
Partner 2
Plaats de rechter voet naar A, vorm 
een rechter achterbeen-stand richting 
B en maak een linker opwaarts bin-
nenkant  voorarm-blok hoog.

Positie 5-2
Partner 1
Zet de rechter voet achter de linker 
voet , draai rechtsom via een rechter 
X-stand en maak een rechter achter-
waartse-trap midden.
Partner 2
Blijf in dezelfde stand en maak een 
rechter opwaartse rugkant hand-blok 
midden.

Positie 5-3
Partner 1
Zet  de rechter voet naar D en maak 
een linker achterwaartse-trap mid-
den.
Partner 2
Haal de linker voet terug naar A en 
plaats de rechter voet naar B, vorm 
een linker L-stand richting B en maak 
een rechter binnenwaarts boog-
hand-blok midden.

Oefening 5Oefening	5	
	

	Partner	1	en	partner	2	staan	
op	armlengte	van	elkaar.	
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Positie	5-4
Partner	1
Zet	de	linkervoet	naar	A	en	neem	een	
neutrale	houding	aan.
Partner	2
Maak	een	linker	linksom	gedraaide	
cirkeltrap	hoog.	
	
Positie	5-5
Partner	1
Blijf	in	dezelfde	positie.
Partner	2
Zet	de	linkervoet	naar	C	(naast	de	
linkervoet)	en	maak	een	rechter	
binnenwaarts	neerwaartse	trap.	
	
Eindpositie	5
Partner	1
Zet	de	linkervoet	naar	BD,	haal	de	
rechtervoet	terug	en	neem	een	
gereedhouding	Chumby	richting	A	aan.	
Partner	2
Plaats	de	rechtervoet	naar	AD,	haal	de	
linkervoet	terug	en	neem	een	
gereedhouding	Chumby	richting	B	aan.	
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Halfvrij-sparring
vijf-fase

Voettechnieken  

Positie 5-4
Partner 1
Zet  de linker voet naar A en neem een 
neutrale houding aan.
Partner 2
Maak een linker linksom gedraaide 
cirkel-trap hoog.

Positie 5-5
Partner 1
Blijf in dezelfde positie.
Partner 2
Zet de linker voet naar C (naast de 
linker voet) en maak een rechter bin-
nenwaarts neerwaartse-trap.

Eindpositie 5
Partner 1
Zet de linker voet naar BD, haal de 
rechter voet terug en neem een ge-
reedhouding Chumby richting A aan.
Partner 2
Plaats de rechter voet naar AD, haal 
de linker voet terug en neem een ge-
reedhouding Chumby richting B aan.
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10	Wapen	Tuls	in	het	UTI	Taekwon-Do		
	

Dit	hoofdstuk	van	de	UTI-encyclopedie	bevat	alle	wapen	Tuls	en	deze	worden	per	
hoofdstuk	in	detail,	met	tekeningen	van	het	patroon	en	beschrijvende	tekst,	uitgelegd.	

Hieronder	worden	alle	wapen	Tuls	opgesomd	en	is	de	paginaverwijzing	te	zien	naar	het	
desbetreffende	hoofdstuk.	In	het	schema	op	de	volgende	pagina	zijn	de	exameneisen	
voor	wapen-Tuls	weergegeven.	

	
10.1	 Kwon	Moo	Gun	-	eerste	Dan-Bong	Tul	.........................................................................	824	
10.2	 Park	Jong	Soo	-	tweede	Dan-Bong	Tul	.........................................................................	839	
10.3	 Baekdu	-	Jung-Bong	Tul	...............................................................................................	859	
10.4	 Chawrywk	-	Dan-Geom	Tul	..........................................................................................	883	
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INKIJKEXEMPLAAR



		UTI	TAEKWONDO	
	ENCYCLOPEDIE	

	 	 	 		
	 	 	

Pagina		 	 United	Taekwon-Do	International	 	 		 	 	 	 	
824	

EXAMENKOMMISSIE

U.T.I.

United Taekwon-do International

Naam  ...................................................................         Geboorte datum  ............................

Geslaagd voor  de          küb                                                      Datum van afgifte  ..........................

Te  ......................................................................... 

Hoofdstuk	

	 	

3HOOFDSTUK 8. WAPENS 3

INKIJKEXEMPLAAR



		UTI	TAEKWONDO	
	ENCYCLOPEDIE	

	 	

	

United	Taekwon-Do	International		 	 Pagina	 	 	
847	

EXAMENKOMMISSIE

U.T.I.

United Taekwon-do International

Naam  ...................................................................         Geboorte datum  ............................

Geslaagd voor  de          küb                                                      Datum van afgifte  ..........................

Te  ......................................................................... 

Hoofdstuk	

	
	
	
	
	
Positie	31	
Voer	een	stokwissel	en	maak	een	rechter	
zijwaartse	trap	hoog	richting	A	en	een	
verticale	Dan-Bong	controleblok	
midden.	
Dan-Bong	in	de	rechter	horizontale	lange	
steungrip.	
Afbeelding	gezien	vanuit	D.	
	
Positie	32	
Plaats	de	rechtervoet	naar	D	(draai	
linksom),	vorm	een	rechter	L-stand	
richting	C,	voer	een	stokwissel	uit	en	
maak	een	rechter	drievoudige	(d.w.z.	
achtereenvolgens	binnen-,	buiten-	en	
binnenwaarts)	neerwaartse	Dan-Bong	
diagonaal	zwaaislag	(richting	C),	......		
Dan-Bong	in	een	lange	grip.	
	
	
......	controleer	de	Dan-Bong	met	de	
linkerhand	als	in	de	gereedhouding	Dan-
Bong	Chumby-A.	
Afbeelding	gezien	vanuit	B.	
	
	
Positie	33	
Schuif	de	linkerduim	in	de	lus	van	het	
koord	en	voer	een	handwissel	uit,	.....	
Afbeelding	33A	gezien	vanuit	C.	
	
	
	
	
......	maak	een	overstapdraai	rechtsom,	
vorm	een	linker	L-stand	richting	D	en	
neem	een	meshand	verdedigings-
houding	aan.	
Dan-Bong	in	linker	bovenhandse	grip.	
Afbeelding	gezien	vanuit	B.	
	 	

Park Jong-Soo 
Tul 

2de oefenvorm 
met Dan-Bong

27HOOFDSTUK 8. WAPENS

Positie 31
Voer een stokwissel en maak een 
rechter zijwaartse-trap hoog richting 
A en een verticale Dan-Bong con-
trole-blok midden.
De Dan-Bong in de rechter horizon-
tale lange steun-greep.
Afbeelding gezien vanuit D.

Positie 32
Plaats de rechter voet naar D (draai 
linksom), vorm een rechter L-stand 
richting C, voer een stokwissel uit 
en maak een rechter drievoudige 
(d.w.z. achtereenvolgens binnen-, 
buiten- en binnenwaarts) neerwaart-
se Dan-Bong diagonal zwaai-slag 
(richting C), ......
De Dan-Bong in een lange-greep.

...... controleer de Dan-Bong met de 
linker hand als in de gereedhouding 
Dan-Bong Chumby-A.
Afbeelding gezien vanuit B.

Positie 33
Schuif de linker duim in de lus van 
het koord en voer een handwissel 
uit, ......
Afbeelding 33A gezien vanuit C.

...... maak een overstapdraai rechts-
om, vorm een linker L-stand richting 
D en neem een meshand verdedi-
gings-houding aan.
De Dan-Bong in een linker boven-
handse-greep.
Afbeelding gezien vanuit B.
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10.3	 Baekdu	-	 Jung-Bong	Tul	
De	naam	van	de	Tul	refereert	aan	‘Baekdu’,	één	van	de	hoogste	bergen	in	Korea.		
	
	
	
	

	
	
De	berg	wordt	traditioneel	gezien	als	het	symbool	van	de	geestkracht	van	het	Koreaanse	
volk.	
De	Tul	bevat	32	gevechtssituaties,	waarmee	de	getallen	3	en	2	met	elkaar	verbonden	
zijn.	Een	‘drie’	staat	in	de	Oosterse	wereld	voor	eenheid	en	balans.	Terwijl	de	‘twee’	in	de	
Westerse	wereld	het	dualisme	vertegenwoordigt,	wat	ook	een	eenheid	vormt	en	met	
elkaar	in	balans	is.		
Deze	oefenvorm	verbindt	deze	ideeën	met	elkaar.	
Het	diagram,	is	een	combinatie	van	twee	tekens:	

• het	Koreaanse	(Hanja)	karakterteken	 	voor	berg	

• het	Westerse	symbool	Δ	voor	berg.	
De	Tul	heeft	78	posities.	
Grootmeester	Karel	van	Orsouw,	9de	Dan	en	president	van	de	UTI	heeft	deze	oefenvorm	
ontwikkeld	in	2001.	

	
	

	

Diagram	
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10.4	 Charywk	 -	 Dan-Geom	Tul	
	
Deze	oefenvorm	is	geheel	gewijd	aan	het	gevecht	met	een	Dan-Geom	(단검),	een	mes.	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Charywk,	de	naam	van	de	oefenvorm,	is	Koreaans	voor	het	begrip:		
	

‘ontleende	kracht’	
	
De	oefeningen	in	deze	vorm	bewegen	zich	rond	één	punt.	Dit	is	een	metafoor	voor	het	
streven	naar	perfectie.	Het	getal	drie	en	veelvouden	ervan	vinden	we	terug	in	de	
opbouw	van	de	oefenvorm.	Zo	telt	bijvoorbeeld	de	oefenvorm	81	bewegingen.	Het	getal	
drie	wordt	zowel	in	de	Oosterse	als	in	de	Westerse	wereld	gezien	als	een	symbool	van	
eenheid	en	stabiliteit.		
In	de	oefenvorm	komen	aanvallende	technieken	met	een	mes	aan	bod,	al	dan	niet	
ondersteund	met	een	hand-	of	voettechniek	van	het	traditionele	Taekwon-Do.	
Om	te	voorkomen	dat	de	(denkbeeldige)	tegenstander	in	zijn	val	de	Taekwondoka	met	
mes	meeneemt,	worden	veel	contrabewegingen	uitgevoerd	als	extra	bescherming.		
	
De	Tul	is	in	het	jaar	2000	ontworpen	door	grootmeester	Karel	van	Orsouw,	9de	Dan	en	
president	van	de	UTI.	
	
	

Diagram	

	
	

	
	
	
	
	
	

63HOOFDSTUK 8. WAPEN-TULS

De eerste oefenvorm met een Dan-Geom

Deze oefenvorm is geheel gewijd aan het gevecht met een Dan-Geom, een mes. 
Charywk, de naam van de oefenvorm, is Koreaanse voor het Koreaanse begrip 

‘ontleende kracht’. 

De oefeningen in deze vorm bewegen zich rond één punt. Dit is een metafoor voor het stre-
ven naar perfectie. Het getal drie en veelvouden ervan vinden we terug in de opbouw van 
de oefenvorm. Zo telt bijvoorbeeld de oefenvorm 81 bewegingen. Het getal drie wordt zowel 
in de oosterse als in de westerse wereld gezien als een symbool van eenheid en stabiliteit.

In de oefenvorm komen aanvallende technieken met een mes aan bod, al dan niet onder-
steund met een hand- of voettechniek van het traditionele Taekwon-do. Om te voorkomen 
dat de (denkbeeldige) tegenstander in zijn val de Taekwondo-ka met mes meeneemt, wor-
den veel contra-bewegingen uitgevoerd als extra bescherming.

De Tul is in het jaar 2000 ontworpen door grootmeester Hr. K. van Orsouw, 8ste Dan en 
president van de U.T.I.

Diagram
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C
Trek	beide	handen	in	een	bevrijdende	
beweging	naar	de	linkerheup.	
Hou	Dan-Geom	in	de	linkerhand	bovenhandse	
grip.	
Afbeelding	gezien	vanuit	B.	

	
	
D
Maak	een	linker	voorwaartse	trap	hoog	naar	
D.	
Hou	de	handen	in	dezelfde	positie	met	de	Dan-
Geom	in	de	linkerhand	in	bovenhandse	grip.
Afbeelding	gezien	vanuit	B.	

	
Positie	58	
Maak	een	combinatietechniek	van:		
A		
Zet	de	linkervoet	naast	de	rechtervoet	richting	
BD,	vorm	een	parallelstand	richting	AD	en	
neem	in	een	controlerende	beweging	een	
neutrale	houding	aan.	
Dan-Geom	in	de	linkerhand	in	bovenhandse	
grip.	
Afbeelding	gezien	vanuit	AC.	

	
B	
Plaats	de	rechtervoet	naar	BC	(draai	
rechtsom),	vorm	een	parallelstand	richting	AC	
en	maak	een	linker	achterwaartse	Dan-Geom	
punt	ronde	steek	(over	de	rechterschouder)	
hoog	en	maak	gelijktijdig	een	rechter	
achterwaartse	elleboogstoot	midden.	
Voer	uit	in	slowmotion.	
Dan-Geom	in	bovenhandse	grip.	
Afbeelding	gezien	vanuit	BC.	

	
Positie	59	
Plaats	de	rechtervoet	naar	B, vorm	een	rechter	
L-stand	richting	A	(draai	rechtsom)	en	maak	een	
linker	Dan-Geom	punt	ronde	steek	midden	en	
maak	gelijktijdig	een	rechter	boogstoot	hoog.	
Dan-Geom	in	bovenhandse	grip.
Afbeelding	gezien	vanuit	C. 

76 UNITED TEAKWON-DO INTERNATIONAL

Charywk
Tul

1ste oefenvorm
met Dan-Geom

B
Trek beide handen in een bevrij-
dende beweging naar de linker 
heup. Hou Dan-Geom in  de linker 
hand bovenhandse-grip.
Afbeelding gezien vanuit B.

C 
Maak een linker voorwaarste-trap 
hoog naar D. Hou de handen in 
dezelfde positie met de Dan-Geom 
in de linker hand in bovenhandse-
grip.
Afbeelding gezien vanuit B.

Positie 58
Maak een combinatie-techniek van:
A

Zet de linker voet naast de rechter 
voet richting BD, vorm een paral-
lel-stand richting  AD en neem in 
een controlerende beweging een 
neutrale houding aan. Dan-Ge-
om in de linker hand in boven-
handse-grip.
Afbeelding gezien vanuit AC.

B
Plaats de rechter voet naar BC 
(draai rechtsom), vorm een paral-
lel-stand richting  AC en maak een 
linker achterwaartse Dan-Geom 
punt ronde-steek (over de rechter 
schouder) hoog en maak gelij-
kertijd een rechter achterwaartse 
elleboog-stoot midden. Voer 
uit in slow-motion. Dan-Geom in 
bovenhandse-grip.
Afbeelding gezien vanuit BC.

Positie 59
Plaats de rechter voet naar B, 
vorm een rechter L-stand richting A 
(draai rechtsom) en maak een linker 
Dan-Geom punt ronde-steek midden 
en maak gelijktijdig een rechter boog-
stoot hoog. Dan-Geom in bovenhand-
se-grip.
Afbeelding gezien vanuit C.
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automatisme,	het	belang	hiervan	wordt	niet	altijd	doorzien.	Via	de	ademhaling	wordt	de	
energie	gestuurd,	gekanaliseerd	en	opgeslagen	en	is	daardoor	samen	met	de	juiste	
geestelijke	instelling,	de	basis	voor	een	goede	Ki-energiebalans.	Ki-training	verbetert	
fysiek	de	behendigheid,	lenigheid	en	kracht	en	daarmee	de	eigenwaarde,	weerbaarheid	
en	zelfvertrouwen.	De	basis	van	de	trainingen	maakt	gebruik	van	de	onuitputtelijke	
krachtbron	Ki.	Met	Ki-training	wordt	niet	alleen	geleerd	deze	kracht	in	te	zetten	voor	
Taekwon-Do,	maar	ook	in	het	dagelijks	leven.	Het	aanleren	van	een	juiste	ademhaling,	
welke	deze	energie	versterkt	en	kan	sturen	is	hier	een	belangrijk	onderdeel	van.	Maar	
ook	wordt	geleerd	welke	oefeningen	en	concentratietechnieken	de	gedachten	op	een	
krachtige	manier	kunnen	ondersteunen.	In	de	Ki-training	wordt	geleerd	om	Ki-energie	
te	voelen	en	te	gebruiken	waardoor	geestelijk	kracht	kan	worden	ontwikkeld	zonder	
alleen	spierkracht	te	gebruiken.	Ook	kan	Ki-energie	direct	tegen	een	aanvaller	worden	
ingezet.	Het	begrijpen	van	Ki-principes	en	het	ontwikkelen	van	de	mogelijkheid	om	Ki	te	
sturen	en	te	gebruiken	zijn	een	integraal	onderdeel	van	de	Taekwon-Do	training.	

Taekwon-Do	heeft	interne	systemen	ontwikkeld	om	Ki	te	cultiveren	en	te	leiden	
gedurende	de	oefeningen,	alsmede	om	de	gezondheid	te	bevorderen.	Doel	van	de	Ki-
training	is	dat	de	Taekwondoka	letterlijk	meer	in	zijn	kracht	komt.	Dit	houdt	in	dat	de	
Taekwondoka	dus	meer	zelfvertrouwen	krijgt,	zich	zekerder	voelt	in	moeilijke	situaties,	
beter	met	zijn	lichaam	omgaat	en	ernaar	leert	luisteren,	zijn	kracht	beter	en	efficiënter	
gebruikt,	minder	snel	moe	wordt	en	pijn	beter	kan	verdragen.	

	

Toepassing	
De	UTI	heeft	vier	Ki-energie	oefenvormen	ontwikkeld:	

• in	de	eerste	oefenvorm	kan	de	(Kup)	student	kennis	maken	met	het	complete	
proces	van	ademhaling	

• de	eerste	Dangraadhouder	leert	in	de	tweede	oefenvorm	Ki-energie	te	
ontwikkelen	door	spierspanningstechnieken	uit	te	voeren	met	een	
gecontroleerde	ademhaling	

• de	tweede	Dangraadhouder	wordt	in	de	derde	Ki-oefenvorm	geleerd	
verschillende	vormen	van	gefaseerde	ademhaling	te	beheersen	

• de	gevorderde	Taekwondoka	leert	in	de	vierde	Ki-oefenvorm	spierbeheersing	
van	de	traptechnieken	gecombineerd	met	gefaseerde	ademhalingstechnieken.	
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In	dit	hoofdstuk	worden	de	volgende	Ki-oefenvormen	uitgewerkt	en	beschreven:	
	
11.1	 Ki-energie	-	Ki-oefenvorm	1	.................................................................................	909	
11.2	 Ki-energie	-	Ki-oefenvorm	2	.................................................................................	915	
11.3	 Ki-energie	-	Ki-oefenvorm	3	.................................................................................	921	
11.4	 Ki-energie	-	Ki-oefenvorm	4	.................................................................................	933	
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Foto’s Gemma de Rooij-fotografie 
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11.1	 Ki-energie	 -	 Ki-oefenvorm	1	
	

Volledige	ademhaling	
De	eerste	oefenvorm	voor	het	ontwikkelen	van	Ki-energie	wordt	uitgevoerd	in	zitstand.	
In	deze	stand	staat	de	Taekwondoka	stabiel	en	kan	‘gronden’.	
	

De	oefenvorm	gaat	uit	van	een	rustige	buikademhaling.	Bij	het	inademen	maken	beide	
armen	een	ontspannen	cirkelende	beweging	voor	het	lichaam.	Het	strekken	van	de	
armen,	in	verschillende	richtingen,	wordt	met	een	actieve	uitademing	gedaan.	

	
	
	
	

Diagram	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	 	

99HOOFDSTUK 7. TULS

Twaalfde oefenvorm

De twaalfde oefenvorm heeft de naam van de beroemde Koreaanse generaal Ge-Baek. Hij 
leefde ten tijde van de ‘Baek Je dynastie’ (ca. 650 jaar na Chr.).

Het patroon loopt in een rechte lijn heen en weer. Dit belichaamt de strenge en strikte disci-
pline die deze generaal voorstond.

Ge-Baek Tul heeft 44 posities. Deze Tul is een zeer gevarieerde oefenvorm, waarin de 
Taekwondo-ka zich op een klein gebied beweegt en uit alle richtingen aangevallen wordt. Er 
komen relatief veel voettechnieken in voor.
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Beginpositie	
Neem	een	gereedhouding	Chumby-C	
richting	D	aan.	
Afbeelding	gezien	vanuit	D.	
	
	
	
	
Positie	1	
Inademend
Plaats	de	linkervoet	naar	B,	vorm	een	
zitstand	richting	D	en	neem	een	gekruiste	
aanhaalhouding	aan	(Afb	1a)	...	
Uitademend	
...	en	beweeg	de	armen	naar	weerszijden	
van	het	lichaam	met	de	handen	als	in	een	
neerwaarts	handpalm	blok	laag	(druk	de	
handen	omlaag).	
Voer	ontspannen	uit.
Afbeeldingen	gezien	vanuit	D.	
	
	
	
Positie	2
Inademend
Blijf	in	dezelfde	stand. Vorm	met	
meshanden	een	parallelle	aanhaal	houding	
(handen	schouderbreedte)	(Afb	2a)	en	
maak	vervolgens	met	een	cirkelende	en	
gecontroleerde	beweging	een	twee	
opwaarts	handpalm	blok	midden	(Afb	2b).	
Trek	vervolgens	de	handpalmen	terug	naar	
borstmidden	(Afb	2c).
Voer	ontspannen	uit.
Afbeeldingen	gezien	vanuit	A.	
Uitademend		
Draai	beide	meshanden	naar	verticaal	voor	
het	lichaam.	Maak	vervolgens	met	beide	
meshanden,	in	een	gecontroleerde	
beweging,	een	(voorwaarts)	handpalm	blok	
midden.		
Voer	ontspannen	uit.	
Afbeelding	gezien	vanuit	A.		
	

Ki-vorm 1

6 UNITED TEAKWON-DO INTERNATIONAL

Beginpositie
Neem een gereedhouding Chumby-C 
richting D aan.
Afbeelding gezien vanuit D.

Positie 1
Inademend
Plaats de linker voet naar B, vorm 
een zitstand richting D en neem een 
gekruiste aanhaalhouding aan 
(Afb.1a) ...

Uitademend
... en beweeg de armen naar weers-
zijden van het lichaam met de handen 
als in een neerwaarts handpalm 
blok laag (druk de handen omlaag).
Voer onspannen uit.
Afbeeldingen gezien vanuit D.

Positie 2
Inademend
Blijf in dezelfde stand.
Vorm met meshanden een parallel-
le-aanhaalhouding (handen schou-
derbreed) (Afb.2a) en maak vervol-
gens met een cirkelende en gecontro-
leerde beweging een twee opwaarts 
handpalm blok midden (Afb.2b). Trek 
vervolgens de handpalmen terug naar 
borstmidden (Afb.2c).
Voer ontspannen uit.
Afbeeldingen gezien vanuit A.

Uitademend
Draai beide meshanden naar verticaal 
voor het lichaam. Maak vervolgens 
met beide meshanden, in een gecon-
troleerde beweging, een (voorwaarts) 
handpalm blok midden.
Voer onspannen uit.
Afbeelding gezien vanuit A.

  2a

  2b

  2c

  1a
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Positie	7	
Plaats	de	rechtervoet	naar	F,	vorm	een	
parallelstand	richting	C,	...	
Inademend	
...	vorm	een	aanhaalhouding	(Afb	7a)...	
Uitademend	
...	en	maak	een	linker	binnenkant	meshandblok	
midden	en	een	rechter	meshandblok	laag.
Voer	uit	in	slowmotion.	
Afbeeldingen	gezien	vanuit	C.	
	
	
Positie	8	
Plaats	de	rechtervoet	naar	C,	vorm	een	rechter	
loopstand	richting	C,	...	
Inademend	
...	vorm	een	aanhaalhouding	(Afb	8a)...	
Afbeelding	gezien	vanuit	E.	
Uitademend
...	en	maak	een	linker	drukblok	met	de	
handpalmen.
Voer	uit	in	slowmotion.
Afbeelding	gezien	vanuit	F.	
	
	
Positie	9	
Plaats	de	linkervoet	naar	C,	vorm	een	rechter	L-
stand	richting	C,	...	
Inademend	
...	vorm	een	aanhaalhouding	(Afb	9a)...	
Uitademend
...	en	maak	een	linker	meshandblok	
midden	en	een	rechter	meshandblok	laag.
Voer	uit	in	slowmotion.
Afbeeldingen	gezien	vanuit	F.		
	
	 	

Ki-vorm 2

spanning hand

14 UNITED TEAKWON-DO INTERNATIONAL

Positie 7
Plaats de rechter voet naar F, vorm een 
parallel-stand richting C, ...
Inademend
... vorm een aanhaalhouding (Afb.7a)...
Uitademend
... en maak een linker binnenkant 
meshand-blok midden en een rechter 
meshand-blok laag. 
Voer uit in slow-motion.
Afbeeldingen gezien vanuit C.

Positie 8
Plaats de rechter voet naar C, vorm een 
rechter loopstand richting C, ...
Inademend
... vorm een aanhaalhouding (Afb.8a)...
Afbeelding gezien vanuit E.
Uitademend
... en maak een linker druk-blok met de 
handpalmen. 
Voer uit in slow-motion.
Afbeelding gezien vanuit F.

Positie 9
Plaats de linker voet naar C, vorm een 
rechter L-stand richting C, ...
Inademend
... vorm een aanhaalhouding (Afb.9a)...
Uitademend
... en maak een linker meshand-blok 
midden en een rechter meshand-blok 
laag. 
Voer uit in slow-motion.
Afbeeldingen gezien vanuit F.

  7a

  8a

  9a
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Positie	10	
Plaats	de	rechtervoet	naar	D,	vorm	een	zitstand	
richting	A,	...	
Inademend	
...	vorm	een	aanhaalhouding	(Afb	10a)...	
Uitademend
...	en	maak	een	parallelblok	midden	met	
binnenkant	meshanden.
Voer	uit	in	slowmotion.
Afbeeldingen	gezien	vanuit	A.	
	
	
Positie	11	
Plaats	de	linkervoet	naar	C	(draai	linksom),	
vorm	een	linker	achterbeenstand	richting	D,	...	
Inademend	
...	vorm	een	aanhaalhouding	(Afb	11a)...	
Uitademend
...	en	maak	een	rechter	meshandblok	midden	
en	een	linker	duwblok	midden.	
Voer	uit	in	slowmotion.
Afbeeldingen	gezien	vanuit	B.	
	
	
Positie	12	
Plaats	de	rechtervoet	naast	de	linker	en	plaats	
de	linkervoet	naar	A,	vorm	een	rechter	X-stand	
richting	D,	...	
Inademend	
...	vorm	een	aanhaalhouding	(Afb	12a)...	
Uitademend	
...	en	maak	een	rechter	binnenkant	meshand	
verdedigingsblok	hoog.	
Voer	uit	in	slowmotion.	
Afbeeldingen	gezien	vanuit	B.	
	
	
Eindpositie	
Plaats	de	linkervoet	naar	B	en	de	rechtervoet	
naar	B	en	neem	een	gereedhouding	Chumby-C	
richting	D	aan.	
Afbeelding	gezien	vanuit	D.		
	

15HOOFDSTUK 10. Ki-oefenvormen

Ki-vorm 2

spanning hand

Positie 10
Plaats de rechter voet naar D, vorm een 
zit-stand richting A, ...
Inademend
... vorm een aanhaalhouding (Afb.10a)...
Uitademend
... en maak een parallel-blok midden 
met binnenkant meshanden. 
Voer uit in slow-motion.
Afbeeldingen gezien vanuit A.

Positie 11
Plaats de linker voet naar C (draai links-
om), vorm een linker achterbeen-stand 
richting D, ...
Inademend
... vorm een aanhaalhouding (Afb.11a)...
Uitademend
... en maak een rechter meshand-blok 
midden en een linker duw-blok midden. 
Voer uit in slow-motion.
Afbeeldingen gezien vanuit B.

Positie 12
Plaats de rechter voet naast de linker 
en plaatse de linker voet naar A, vorm 
een rechter X-stand richting D, ...
Inademend
... vorm een aanhaalhouding (Afb.12a)...
Uitademend
... en maak een rechter binnenkant 
mes-hand verdedigings-blok hoog. 
Voer uit in slow-motion.
Afbeeldingen gezien vanuit B.

Eindpositie
Plaats de linker voet naar B en de rech-
ter voet naar B en neem een gereed-
houding Chumby-C richting D aan.
Afbeelding gezien vanuit D.

  3a

  3a

  10a

  11a

  12a
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B	 De	uitademing	vasthoudend.	
Zet	de	rechtervoet	naar	D	in	een	linker	L-stand	en	
neem	een	neutrale	houding	aan.
Voer	uit	in	vertraagde	snelheid.	
Afbeelding	gezien	vanuit	A.	
	

	
Positie	4	
A1	 Inademend.	
Neem	de	aanhaalhouding	aan	voor	een	linker	
rondwaartse	trap	midden	richting	D.
Voer	uit	in	vertraagde	snelheid.	
A2	 Uitademend.
Maak	de	rondwaartse	trap.	
Voer	uit	in	slowmotion.	
Afbeelding	gezien	vanuit	A.	
	
	
	
B	 	 De	uitademing	vasthoudend.	
Zet	de	linkervoet	naar	D	in	een	rechter	L-stand	en	
neem	een	neutrale	houding	aan.
Voer	uit	in	vertraagde	snelheid.	
Afbeelding	gezien	vanuit	A.	
	
	
Positie	5	
A1	 Inademend.	
Neem	de	aanhaalhouding	aan	voor	een	rechter	
achterwaartse	haaktrap	midden	richting	D.
Voer	uit	in	vertraagde	snelheid.	
A2	 Uitademend.
Maak	de	achterwaartse	haaktrap.	
Voer	uit	in	slowmotion.	
Afbeelding	gezien	vanuit	A.	
	
	
B	 	 De	uitademing	vasthoudend.		
Zet	de	rechtervoet	naar	D	in	een	linker	L-stand	en	
neem	een	neutrale	houding	aan.
Voer	uit	in	vertraagde	snelheid.	
Afbeelding	gezien	vanuit	A.	
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B. De uitademing vasthoudend.
Zet de rechtervoet naar D in een 
linker L-stand en neem een neutrale 
houding aan.
Voer uit in een rustige beweging.
Afbeelding gezien vanuit A. 

Positie 4
A.1. Inademend.
Zet de rechtervoet naar links `uit de 
lijn' (beweeg de rechtervoet over 
de AB-lijn naar links) en neem de 
aanhaal-houding aan voor een linker 
rondwaartse-trap midden richting D.
Voer uit in vertraagde snelheid.
A.2. Uitademend.
Maak de rondwaartse-trap.
Voer uit in slow-motion.
Afbeelding gezien vanuit A.

B. De uitademing vasthoudend.
Zet de linkervoet naar D in een 
rechter L-stand en neem een neutrale 
houding aan.
Voer uit in een rustige beweging.
Afbeelding gezien vanuit A.

Positie 5
A.1. Inademend.
Neem de aanhaal-houding aan voor 
een rechter achterwaartse haaktrap 
midden richting D.
Voer uit in vertraagde snelheid.
A.2. Uitademend.
Maak de achterwaartse haaktrap.
Voer uit in slow-motion.
Afbeelding gezien vanuit A.

B. De uitademing vasthoudend.
Zet de rechtervoet naar D in een 
linker L-stand en neem een neutrale 
houding aan.
Voer uit in een rustige beweging.
Afbeelding gezien vanuit A.
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12	Auteurs	
Karel	van	Orsouw	(1946)	9de	Dan	

Karel	van	Orsouw	startte	met	Budo	training	in	1962	bij	
sportschool	Pardoel	te	Oss	en	maakte	daar	kennis	met	Judo,	Jiu-
Jitsu	en	Karate.		
Hij	begon	in	1965	met	Taekwon-Do	onder	de	Koreaanse	meesters	
Kwon	Moo	Gun	en	Park	Jong	Soo.	Karel	van	Orsouw	behaalde	in	
1967	zijn	1ste	Dangraad	bij	de	allereerste	Dangraadexamens	in	
Europa.		
In	1968	werd	hij	kampioen	op	het	eerste	internationale	TKD-
kampioenschap	te	Düsseldorf	(Duitsland)	en	begon	hij	zelfstandig	
lessen	te	verzorgen.	Ook	werd	hij	in	1968	bestuurslid	van	de	NTA-
Nederlandse	Taekwon-Do	Associatie.	
Van	1970	tot	1974	was	hij	bestuurslid	van	de	sectie	Taekwon-Do	
in	de	BBN-Budo	Bond	Nederland	en	was	hier	verantwoordelijk	
voor	het	technische	beleid	en	de	technische	trainingen	van	de	
NTA.		
Van	1970	tot	1985	trainde	hij	onder	Lee	Yoo	Sun,	Kim	Kwang	Il,	
Kwak	Kum	Sik	en	Lee	Suk	Hi	(destijds	allen	6de	Dan).		

Van	1970	t/m	1992	was	hij	de	voorzitter	van	de	bekende	TKD-vereniging	‘Taekkyon’	en	van	
1974	tot	1992	was	Karel	van	Orsouw	voorzitter	van	de	NTA.	In	1982	behaalde	hij,	onder	
generaal	Choi	Hong	Hi,	de	6de	Dangraad.		
Karel	van	Orsouw	is	één	van	de	oprichters	van	de	UTI-United	Taekwon-Do	International,	
voorzitter	van	de	UTI	sinds	de	oprichting	in	1993	en	is	hoofdinstructeur	en	examinator	bij	
Taekwon-Do	Ireland,	UTAW	(Wales)	en	Taekwon-Do	International	België.		
In	1998	werd	onder	zijn	leiding	het	eerste	UTI	Taekwon-Do	werkboek	uitgebracht.		
Karel	van	Orsouw	is	de	grondlegger	en	bewaker	van	de	unieke	UTI-stijl	Taekwon-Do	zoals	
deze	nu	wordt	beoefend.	Deze	UTI-stijl	vertegenwoordigd	het	klassieke	Taekwon-Do	en	is	
aangevuld	met	o.a.	wapens-Tuls	en	Ki-oefeningen.		
In	2010	werd	hij	bevorderd	tot	9de	Dan	Taekwon-Do,	door	de	ITF,	op	voordracht	van	vele	
prominente	Nederlandse	-	en	buitenlandse	Taekwondoka’s.	
	
	
De	in	deze	encyclopedie	vastgelegde	details,	de	diepere	achtergronden	en	de	oorspronkelijke	
historische	gedachtegang	van	de	toenmalige	‘Choi	Hong	Hi’	getrouwe	Taekwon-Do	leraren,	
worden	meestal	gedefinieerd,	geoefend	en	gedeeld	tijdens	de	maandelijkse	kaderlessen,	aan	
de	kaderinstructeurs,	in	de	Dojang	thuis	bij	Karel	van	Orsouw.		
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Gary	Brady	7th	Dan	
Mr.	Brady	started	his	Taekwon-Do	career	42	years	ago	after	amassing	Dan	
grades	in	several	other	martial	arts,	notably	a	3rd	Dan	degree	in	Judo.		

After	having	numerous	successful	Taekwon-Do	clubs	of	his	own,	he	then	
went	on	to	create	UTIW-United	Taekwon-Do	International	Wales.	Under	the	
guidance	of	Grandmaster	Karel	van	Orsouw,	Mr.	Brady	has	seen	the	UTIW	
grow	all	over	South	Wales	and	he	is	the	proud	Chairman	and	Head	
Instructor	of	the	association,	assisted	by	a	team	of	talented	instructors	that	
he	has	trained	and	developed.		

Over	the	last	25	years,	the	UTIW	has	had	the	privilege	of	training	over	200	
students	to	Black	Belt	and	currently	boasts	nearly	250	students	actively	
training.	With	plenty	of	clubs	in	Cardiff	and	the	surrounding	areas,	the	
UTIW	is	able	to	offer	an	excellent	syllabus	over	a	large	geographical	area.	

	
	

Niall	O’Keeffe	7th	Dan	
Niall	O’Keefe	was	born	in	Cork,	Ireland	1963	and	started	Martial	Arts	
Judo	and	Karate	training	in	the	late	1970’s.	

He	started	Taekwon-do	training	in	1985	under	the	instructor	Mr.	
Michael	Fitzgerald	in	Mayfield	Taekwon-Do	Cork.	

Niall	competed	in	lots	of	national	and	international	competitions.	He	
was	a	team	member	of	Taekwon-Do	Ireland	when	they	were	fighting	
against	the	national	team	of	Korea	in	1999.	

He	received	his	black	belt	(1st	Dan)	in	1992	under	Master	Hee	Il	Cho,	
opened	a	club	in	Blarney	Cork	in	1995.	In	1994,	he	received	the	2nd	
Dan	under	Master	K.S.	Hwang	and	from	that	moment	on	he	was	graded	
by	the	UTI	with	3rd,	4th,	5th,	6th	and	7th	Dan	degree	under	grandmaster	
Karel	van	Orsouw.	
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