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Programma 2e kup (rood) 
 
 

 
1. Waarde van de Ti 
 
Rood is de kleur van het gevaar. De leerling beheerst de taekwondo technieken fysiek al goed, 
maar moet waken voor gevaren als onnodige aggressie, verlies van beheersing en controle. 
Het mentale gedeelte van taekwondo komt nu pas kijken om de hoek. 

 
2. Tul 

 
 

Toi-Gye:  Toi-Gye is de naam van de bekende geleerde Yi Hwang (16e eeuw), 
37 bewegingen  een autoriteit in het nieuw confucianisme. De 37 bewegingen in de tul 

slaan naar zijn geboorteplaats op de 37e breedtegraad. 
  Het diagram betekent “geleerde”. 
 

Confucianisme: 

 

Het confucianisme is een Chinees ethisch en filosofisch systeem, dat de leer van Confucius (551 – 

479 v.Chr.) volgt. Het confucianisme heeft grote invloed gehad op de geschiedenis en de cultuur 

van Oost-Aziatische landen tot in de 21ste eeuw. Door de geschiedenis van het Chinese keizerrijk 

heen was het confucianisme de officiële ideologie en had daardoor grote invloed op de bevolking. 

 
De gulden regel van het Confucianisme vindt men terug in Gesprekken XV:23: 
 •Tzu Kung vroeg: 
"Is er één woord waarmee gedurende een leven lang in overeenstemming kan worden geleefd?"  
 •Confucius zei,  
"Het is ‘vergeving'. Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat een ander niet." 
 
 
 

Ilbo matsogi  -12 technieken       
Hosinsul        - 3 pols – 3 wurging –  

  3 omstrengeling - 2 mes – 3 (korte) stok 
  3 schouder -1 dubbele nelson 

Kyok-pa         - twimyo yop chagi, bandai dollyo chagi 
 
 
2.  Handtechnieken 
 

• Dwijibun sonkut ap tulgi 

• Dung jumok yopdwi taerigi 

• Sang yop palkup tulgi 

• Bakat palmok san makgi 

• Tu palmok najunde miro makgi 

• Mori japgi         Toi-Gye 

• Opun sonkut nopunde ap tulgi 

• Dung jumok nopunde yop taerigi palmok najunde bakuro makgi 

• Kyocha jumok nullo makgi 

• An palmok dollimyo makgi 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_keizerrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Confucius
http://nl.wikipedia.org/wiki/551_v.Chr.
http://nl.wikipedia.org/wiki/479_v.Chr.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Azi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_keizerrijk


                                                                          Examen programma 2e kup [2/4] 

 Taekwon-do Club Gent Koen Hoerée 2e Dan 

 

3.  Voettechnieken 
 

• Pytorio chagi 
 

 
4.  Delen van de hand en voet benoemen  
 
 
5. Bijlage “zelfverdedigingswet” 
 
6. Samenvatting “zelfverdedigingswet” 
 

De Wet  

De meesten onder ons volgen Taekwon-do bij wijze van sport, toch zou het wel eens 
kunnen dat we ooit in een situatie verzeilen waarbij zelfverdediging nodig is.  Wat zegt de 
wet? 

Kennis van de Wet op Zelfverdediging 

De wettelijke grond van de “wettige zelfverdediging” moet gezocht worden in de artikels 
416 en 417 van het Strafwetboek.    

Art. 416 zegt:    

Er is noch misdaad, noch wanbedrijf, wanneer de doodslag, de verwondingen en de 
slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van 

zichzelf of van een ander.    

Om een “wettige zelfverdediging” te kunnen inroepen moet men eigenlijk de hierna 
omschreven principes in acht nemen. 

Men kan het beste deze “balans” afwegen met gebruik te maken van de 2 navolgende 
geheugensteuntjes die recht tegenover elkaar moeten gesteld worden 

AGPO VOEN 

Aanval Verdediging 

+  Geweld =   Ogenblikkelijk 

Personen =   Evenredig 

=  Onwettig =   Noodzakelijk 
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Volgende punten dienen te worden vervuld bij een aanval :  

De aanval moet onwettig zijn, gepaard gaan met onafwendbaar geweld en moet 
tegen personen gericht zijn.  

Dit houdt in dat de aanval de integriteit van een persoon moet raken.  Het moet hier niet 
noodzakelijk gaan om de integriteit van de eigen persoon.  Ook aanslagen tegen andere 
personen mogen worden afgeweerd.  Onder de persoonlijke integriteit worden ook de 
vrijheid en de eerbaarheid aanschouwd.  

 

Volgende punten dienen te worden vervuld bij de verdediging:  

De verdediging moet ogenblikkelijk zijn. 

Dus de verdediging moet opgenomen worden voor of tijdens de aanval, niet erna.  Hier 
worden zodoende de wraaknemingen geweerd.  

De verdediging moet evenredig zijn met de aanval.    

Met andere woorden: het aangewende geweld moet evenredig zijn in verhouding met het 
geweld die gebruikt is bij de aanval. (bv.: Het is niet omdat iemand een vuistslag 
toegediend krijgt dat u de dader mag neerschieten.)  

De verdediging moet noodzakelijk zijn.   

Er mag dus geen andere manier bestaan om de aanval te kunnen afwenden.  (bv.: u wordt 
aan de deur van uw woning aangevallen en u kan de aanval afwenden door gewoon uw 
deur dicht te doen.)  

LET OP !!!  Verdediging van materiële goederen is hier dus niet toepasselijk.  

Art. 417 zegt:    

Onder de gevallen van ogenblikkelijke noodzaak van de verdediging worden de twee 
volgende gevallen begrepen:  

 Wanneer de doodslag gepleegd wordt, wanneer de verwondingen of de slagen toegebracht 
worden bij het afweren, bij nacht, van de inklimming of de braak van afsluitingen, muren of 
toegangen van een bewoond huis, appartement of de aanhorigheden ervan, behalve 
wanneer blijkt dat de dader niet kon geloven aan een aanranding van personen, hetzij als 
rechtstreeks doel van hem die poogt in te klimmen of in te breken, hetzij als gevolg van de 
weerstand welke diens voornemen mocht ontmoeten  

 Wanneer het feit plaats heeft bij het zich verdedigen tegen de daders van diefstal of 
plundering die met geweld tegen personen wordt gepleegd  
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Bespreking: 

In dit artikel wordt de noodzaak tot de wettige zelfverdediging of noodweer besproken.  

1. de nachtelijke afwering van inklimming, of dergelijke, in een bewoond huis 

 Hier wordt de nacht als een voorwaarde omschreven.  “De nacht” houdt hier de 
periode in gaande van 1u. na zonsondergang tot 1u. voor de zonsopgang  

 De persoon die zich bij een nachtelijke inklimming verdedigt zal hier moeten kunnen 
geloven hebben dat het om een aanranding van personen zou gaan  

 De algemene regel dat de wettige verdediging slechts kan slaan op personen en 
niet op goederen blijft ook hier van kracht  

2. en de verdediging tegen diefstal met geweld of plundering tegen personen  

 Voor de diefstal te voltrekken moet er geweld worden aangewend  
 Dat geweld moet gericht zijn tegen personen (bv.: dus niet een deur openstampen, 

wel u in de hal opzij duwen om te kunnen passeren.)    
 Hier wordt het bestanddeel “nacht” niet meer vereist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


