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Examenprogramma 5
de

 Kyu : 
Min. wachttijd : 3 maanden 
Min. aantal trainingen : 24 
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Algemeen 
 

Benamingen 
 

 Ho :   fundamenteel 

 Geiko :  training 

 Nage :  stoten 

 Atemi :  stoot op lichaam 

 Shitei :  opgelegd (bv. kata) 

 Tokui :  voorkeur(bv. kata) 

 Zanchin :  oplettende geest 

 Zazen :  zittende houding tijdens meditatie 

 Zen :   strekking boedhistische leer 

 Sen :   initiatief 

 Chi mei :  dodelijke aanval 

 Kime :  doordringende doeltreffendheid 

 Barai of harai : vegen 

 Kake :   haken 

 Morote :  met twee handen 
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Dachi kata : 
 

 Kake dachi : gekruiste stand 
 

Te waza : 
 

 Empi uke :  afweer met de elleboog 

 Teisho uke :  afweer met basis handpalm 
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Kihon 
 

In zenkutsu dachi : (ZKD ) 
 

 Morote uchi uke (versterkte afweer) 

 Morote uchi uke/kizami tsuki/gyaku tsuki 
 

 Soto uke/kizami tsuki/gyaku tsuki 

 Teisho uchi (slag basis handpalm) 
 

 Kizami tsuki (stoot in profiel) 

 Morote tsuki (dubbele stoot) 
 

 Fumi komi (verpletterende stamp naar scheenbeen) 

 Mikazuki geri (schop van buiten naar binnen met de voetzool) 
 

 Sanbon tsuki (drie opeenvolgende stoten) 

 Age uke/gyaku tsuki/gedan barai 

 Soto uke/gyaku tsuki/gedan barai 

 Uchi uke/gyaku tsuki/gedan barai 
 

 Mae geri/gyaku tsuki 

 Mawashi geri/gyaku tsuki 
 
In kiba dachi : (KBD ) 
 

 Yoko geri keage (zijwaartse schop zwaaiend) 

 Yoko geri kekomi (zijwaartse schop stotend) 
 

 Tettsui uchi (slag hamervuist) 

 Uraken uchi (slag achterkant vuist) 
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In kokutsu dachi : (KKD ) 
 

 Uchi uke 

 Uchi uke/gyaku tsuki 

 Uchi uke/kizami tsuki/gyaku tsuki 
 

 Shuto uke/mae geri (k.k.d.) nukite (z.k.d.) 

 Shuto uke/mawashi geri (k.k.d.) nukite (z.k.d.) 
 
In sanchin dachi : (SHD ) 
 

 Mawashi uke/teisho uchi  

  Mawashi uke/gyaku tate tsuki 
 
 
 

Kata  
 

 Heian sandan 

 Heian yondan   
 
 
 

Kata Bunkai  
 
Bewegingen uit volgende kata's kunnen toepassen met partner . 
 

 Heian yondan 

 Heian godan  
 
2 verschillende technieken uit iedere kata.
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Kumite 
 

Jiyu kumite : vrij gevecht ( nadruk ligt nu vooral op het toepassen van zoveel 
mogelijk verschillende effectieve technieken! ) 

 
Jiyu Ippon kumite : de basistechnieken in vrije beweging over één stap uitvoeren met 

partner 
 
Iedere aanval degelijk afweren met vrije techniek en aangepaste tegenaanval ! 
 
De basistechnieken : 

- oi tsuki jodan 
- oi tsuki chudan  

 
- mae geri 
- yoko geri 
- mawashi geri 

 
- ushiro geri   

 
 
 

Kumite drill 
 

Iedere techniek wordt beurtelings links & rechts uitgevoerd door dezelfde partner en 
daarna omgewisseld .De bedoeling is deze oefeningen dermate te trainen dat het ritme van 
actie & reactie zo kort mogelijk wordt en  op die manier de realiteit zo goed mogelijk te 
benaderen zonder aan veiligheid voor de partner in te boeten. 
 
Tori : tsuki jodan SHD 
Uke : mawashi uke teisho (terugkomen naar uitgangspositie ) SHD 
 
Tori : grijpen van de revers 
Uke : age uke (zijkant van de nek )   
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Tori : grijpen van de revers 
Uke : soto uke ( buitenkant voorarm Li10 ) 
 
Tori : mae geri 
Uke : mawashi uke 
 
Tori : grijpen van de revers 
Uke : soto uke ( buitenkant voorarm Li10 ) 
 
Tori : mae geri 
Uke : mawashi uke 
 
 
 

Rules of combat 

 
Zijn een aantal regels die steeds moeten worden toegepast om de aangewende technieken 
zo optimaal mogelijk te gebruiken. Elk van deze regels moeten steeds herhaald, getraind en 
aan de eigen mogelijkheden aangepast worden om het vereiste resultaat te bekomen .  
 

1. Gebruik altijd afleidingsmethodes  
 
2. Controleer de mai-ai (gevechtsafstand )  
 
3. Maak gebruik van ashi-sabaki & Tai-sabaki (reageer niet statisch )  
 
4. KISS (keep it simple stupid) eenvoudigheid verhoogt de efficiëntie  


