
4-hoeks oefeningen



9e Geup (wit-gele band)

Oefening 1 (alleen rechtsom):
Laag afweer met links in lange stand linksvoor, daarna lange stand rechtsvoor met stoot rechts



9e Geup (wit-gele band)

Oefening 2 (alleen rechtsom):
Midden afweer naar buiten (in je vuist kijken) in een korte stand met linker voet voor. Daarna lange stand 
rechtsvoor met stoot rechts.



9e Geup (wit-gele band)

Oefening 3 (beide kanten):
Dubbel midden blok naar buiten in een lange stand. Daarna ap chagi (minimaal schouderhoogte). Na de ap chagi
in lange stand dubbel stoot uitvoeren. 



8e Geup (gele band)

Oefening 4 (beide kanten):
Dubbel laag blok in een lange stand. Daarna naeryo chagi (minimaal schouderhoogte). Vervolgens in lange stand 
meshand slag naar binnen richting de keel van de tegenstander. 



7e Geup (geel-groene band)

Oefening 5 (beide kanten):
Open gevechtsstand in een korte stand. Daarna dollyeo chagi (minimaal schouderhoogte). Vervolgens in 
paardruiter stand meshand slag naar buiten naar keel van tegenstander



6e Geup (groene band)

Oefening 6 (beide kanten):
Middenblok afweer naar buiten in een korte stand. Daarna yeop chagi (minimaal schouderhoogte). Vervolgens in 
omgekeerde korte stand elleboog naar solaris plexus van tegenstander. 



5e Geup (groen-blauwe band)

Oefening 7 (beide kanten):
Middenblok afweer naar binnen in een korte stand. Daarna dwit chagi (minimaal bandhoogte). Vervolgens in lange  
stand elleboog naar kaak van tegenstander. 



4e Geup (blauwe band)

Oefening 8 (beide kanten):
In gevechtstand staan met gesloten vuisten in een korte stand. Daarna bandal chagi (minimaal schouderhoogte). 
Vervolgens in lange  stand stoot naar solaris plexus van tegenstander. 



3e Geup (blauw-rode band)

Oefening 9 (beide kanten):
Middenblok afweer naar beneden in een loopstand. Daarna ap chagi en dollyeo chagi (beiden minimaal 
schouderhoogte) in 1 beweging maken. Daarna stoot naar solaris plexus van tegenstander. 



2e Geup (rode band)
Oefening 10 (beide kanten):
Tegelijk een hoog blok naar buiten maken en een meshand slag naar keel tegenstander. Daarna in 1 beweging een 
yeop chagi kniehoogte en een yeop chagi schouderhoogte maken. Vervolgens in lange stand tijgerbek maken 
richting keel van de tegenstander. 


