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Programma: 
6° Kyu tot 10° Dan 
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      Programma 6° Kyu (wit – 1 streep) 

Dachi ~ Standen 

 heisoku dachi   gesloten stand 

 musubi dachi   open teen stand 

 heiko dachi   parallel open stand 

 fudo dachi   gewone stand 

 zenkutsu dachi   naar voor leunende stand 

 kokutsu dachi   achterwaarts leunende stand  

Uke-Waza ~ Afweertechnieken 

 seiken jodan uke   afweer hoge zone 

 seiken chudan uchi uke  buitenwaartse afweer vuist 

 shuto chudan uchi uke  buitenwaartse afweer handzwaard 

 gedan barai   afweer lage zone 

 harai uke   afweer lage zone doorzwaaien 

Tsuki + Uchi-Waza ~ Slag- en Stoottechnieken 

 oie tsuki (chudan-jodan-gedan) vorderende stoot (midden-hoog-laag) 

 tobi tsuki   springend stoten 

Geri-Waza ~ Stamptechnieken 

 mae geri    voorwaartse stamp 

 kin geri    stamp naar het kruis 

 mae kakato geri   voorwaartse stamp hiel 

Sanbon Renchu ~ Driestapsoefening 

 oie tsuki chudan 

 seiken jodan uke 

 gedan barai 

 tobi tsuki chudan 

 seiken chudan uchi uke 

 mae geri chudan 

 shuto chudan uchi uke 

Ippon Kumite ~ Enkelvoudige Oefening met Partner 

 oie tsuki jodan + seiken jodan uke + gyaku tsuki 

 oie tsuki chudan + seiken chudan uchi uke + gyaku tsuki 

 mae geri chudan + gedan barai  + gyaku tsuki 

 mae kakato geri + harai uke  + kin geri 

Kata  ~ Stijloefening 

 taikyoku sono  ichi – ni – san 

Begrippen 
Ichi één  Dojo oefenzaal  Mate-Mawate draaien 
Ni twee  Sensei leraar  Yame Stop 
San drie  Jodan hoge zone  Seiza gaan zitten 

Si vier  Chudan middenzone  Kiritsu rechtstaan 

Go vijf  Gedan lage zone  Yoy zich klaar houden 

Roku zes  Seiken voorvuist  Jikan het is tijd (tijdstop) 

Shichi zeven  Shuto handzwaard (pinkkant)  Rey groet 

Hachi acht  Mae-e vorderen  Hajime begin 

Ku negen  Sagaru achteruit  Kamae houding 

Ju tien  Hantai wisselen  Yasume ontspan u 

   Sempai hulptrainer  Mokuso  Mediteren 
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      Programma 5° Kyu (wit – 2 strepen) 

 

Dachi ~ Standen 

 neko ashi dachi  katstand 

 kiba dachi   ijzeren ruiterstand 

 shiko dachi  sumo stand 

Uke-Waza ~ Afweertechnieken 

 shuto jodan uke  handzwaard hoge zone afweer 

 seiken chudan soto uke binnenwaartse afweer met de vuist 

 shuto chudan soto uke binnenwaartse afweer handzwaard 

 uchi komi  direkte blok voorarm 

 otoshi uke  dalende afweer voorarm 

Tsuki + Ushi Waza ~ Slag- en Stoottechnieken 

 gyaku tsuki  tegengestelde stoot 

 seiken chudan tsuki 45° rechtstreekse stoot (in kiba dachi) 

Geri-Waza ~ Stamptechnieken 

 yoko geri kekomi  zijwaartse stamp (instekend) 

 surikonde mae geri inglijdende voorwaartse stamp 

 kansetsu geri  stamp naar de knie 

Sanbon Renchu ~ Driestapsoefening 

 gyaku tsuki 

 surikonde mae geri 

 tsuki kiba dachi 

 shuto jodan uke 

 uchi komi 

 otoshi uke 

Ippon Kumite ~ Enkelvoudige Oefening met Partner 

 yoko geri chudan   + seiken chudan soto uke + gyaku tsuki chudan 

 oie tsuki chudan   + uchi komi       + uraken uchi 

 surikonde mae geri + harai uke  + gyaku tsuki 

Kata ~ Stijloefening 

 pinan shodan 
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      Programma 4° Kyu (wit – 3 strepen) 

 

Dachi ~ Standen 

 uchi ashi dachi  duivenpoot stand 

 sanshin dachi  driehoeksstand 

 tsuru ashi dachi  kraanvogel stand 

 kake dachi  gehaakte stand 

Uke-Waza ~ Afweertechnieken 

 hiji uke   elleboog afweer 

 te nagashi uke  glijdende afweer 

 koken uke  pols afweer 

 shotei uke  handpalmhiel afweer 

Tsuki + Uchi-Waza ~ Slag- en Stoottechnieken 

 uraken uchi  omgekeerde vuistslag 

 mae te tsuki  voorste vuiststoot 

 ura tsuki   omgekeerde vuiststoot 

 age tsuki   stijgende stoot 

Geri Waza ~ Stamptechnieken 

 mawashi geri  ronddraaiende trap met de bal van de voet 

 mawashi kubi geri  ronddraaiende trap met de wreef van de voet 

Sanbon Renchu ~ Driestapsoefening 

 koken uke (in neko ashi dachi) 

 hiji uke  (in sanshin dachi) 

 shotei uke (in sanshin dachi jodan-chudan-gedan) 

 uraken uchi (in kiba dachi kruispas) 

Ippon Kumite ~ Enkelvoudige Oefening met Partner 

 oie tsuki jodan + te nagashi uke  + ura tsuki 

 oie tsuki chudan + shotei soto uke  + age tsuki 

 oie tsuki chudan + koken uke  + mae ashi mae geri  

Kata ~ Stijloefening 

 pinan nidan 
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      Programma 3° Kyu (bruin) 

 

Dachi ~ Standen 

 volledige kennis 

Uke-Waza ~ Afweertechnieken 

 haishu uke  handrug afweer 

 hiza uke   knie afweer 

 jiji uke   gekruiste afweer 

 mikazuki geri uke  zwaaiende afweer met voetzool 

 morote uke  versterkte afweer 

 shuto mawashi uke draaiende handzwaard afweer 

 te osai uke  handdalende afweer 

 tetsui uke  vuist afweer 

Tsuki + Uchi-Waza ~ Slag- en Stoottechnieken 

 kage tsuki  gehaakte stoot 

 mawashi tsuki  ronddraaiende stoot 

 shuto gammen uchi handzwaardslag slaap 

 shuto hizo uchi  handzwaard dalende slag 

 shuto sakotsu uchi handzwaard op sleutelbeen 

 shuto sakotsu uchi komi handzwaard indrijven op sleutelbeen 

 tetsui hizo uchi  hamervuist neerdalend 

 tetsui shommen uchi hamervuist op hoofd 

 yoko tsuki  zijwaartse stoot 

Geri-Waza ~ Stamptechnieken 

 fumikomi geri  voet verpletteren 

 fumikiri geri  met de zijkant van de voet langs het scheenbeen 

 surikonde yoko geri inglijdende zijwaartse stamp 

 ura mawashi geri  rugwaarts draaiende stamp 

 ushiro geri  achterwaartse stamp 

Sanbon Renchu ~ Driestapsoefening 

 jiji jodan uke 

 tetsui uke 

 jiji gedan uke  

 shuto mawashi uke 

 morote uke 

Gohon Renchu ~ Vijfstapsoefening 

 shuto mawashi uke 

 shotei uke 

Ippon Kumite ~ Enkelvoudige Oefening met Partner 

 oie tsuki chudan  + morote uke  + ura tsuki 

 oie tsuki jodan  + jiji jodan uke  + uraken uchi 

 mawashi geri jodan + haishu uke  + gyaku tsuki 

 oie tsuki chudan  + te osai uke  + uraken uchi 

 oie tsuki chudan  + shuto mawashi uke + mae ashi mae geri 

Sanbon Kumite ~ Driestapsoefening met Partner 

 mae geri chudan  + mikazuki geri uke + yoko geri chudan 

 mae geri chudan  + hiza geri uke  + yoko geri chudan 
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Jyu Ippon Kumite ~ Enkelvoudige Oefening in Verplaatsing 
 

Kata ~ Stijloefening 

 pinan sandan 

 pinan yondan 
 

Begrippen 
zanshin concentratie migi rechts 

kime krachten verenigen – focus hidari links 
obi gordel tori aanvallen 

aka rood uke afweren 

shiro wit gi oefenkledij 
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      Programma 2° Kyu (bruin – 1 streep) 

Uke-Waza ~ Afweertechnieken 

 ashi barai  voetveeg 

 ashi bo kake uke  scheenbeen afweer 

 cho uke   vlinder afweer 

 haiwan nagashi uke glijdende polsafweer 

 kakiwake uke  wig afweer 

 keito uke   kippenbek afweer 

 nami ashi  binnenwaartse voetslag afweer 

 seiryuto uke  handwortelbeen afweer 

Tsuki + Uchi-Waza ~ Slag- en Stoottechnieken 

 hiraken uchi  voorkneukel vuist 

 hitosashiyubi ippon ken kneukelwijsvinger stoot 

 kumade uchi  berenklauw 

 morote tsuki   versterkte slag met 2 vuisten 
  + varianten : yama / heiko / hasami / awase 

 nakayubi ippon ken kneukel van de middenvinger stoot 

 oyayubi ippon ken kneukel van de duim stoot 

 shita uchi  korte stijgende stoot 

 tate tsuki  vertikale vuiststoot 

Geri-Waza ~ Stamptechnieken 

 mae tobi geri  voorwaarts springende stamp 

 yoko tobi geri  zijwaarts springende stamp 

 yoko geri keage  zijwaarts slagende stamp 

Sanbon Renchu ~ Driestapsoefening 

 awase tsuki 

 heiko tsuki 

 hasami tsuki 

 yama tsuki 

Gohon Renchu ~ Vijfstapsoefening 

 hiraken uchi 

 nakayubi ippon ken 

 hitosashiyubi ippon ken 

 oyayubi ippon ken 

 kumade uchi 

 shita uchi 

Ippon Kumite ~ Enkelvoudige Oefening met Partner 

 mawashi geri  + cho uke  + uraken uchi 

 oie tsuki chudan + keito uke  + hiraken uchi 

 oie tsuki chudan + seiryuto uke  + hitosashiyubi ippon ken 

 mae geri chudan + nami ashi  + tate tsuki 

 oie tsuki jodan + haiwan nagashi uke + shita uchi 

 mae geri chudan + ashibo kake uke  + nakayubi ippon ken 

 oie tsuki jodan + yama tsuki 

Gohon Kumite ~ Vijfstapsoefening met Partner 

 zelf opstellen van 10 oefeningen in sanshin dachi 
 

Jyu Ippon Kumite ~ Enkelvoudige Oefening in Verplaatsing 
 

Kata ~ Stijloefening 

 pinan godan. 

 kennis van bassai dai. 
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      Programma 1° Kyu (bruin – 2 strepen) 

 

Uke-Waza ~ Afweertechnieken 

 ashi kubi kake uke  met de wreef gehaakt afweer 

 fumikomi age uke   ingaande hoge afweer 

 fumikomi soto uke  ingaande binnenwaartse afweer 

 fumikomi uchi uke  ingaande buitenwaartse afweer 

 furiken age   zwaaiende opwaartse vuistafweer 

 heisoku age uke   wreef van de voet opwaartse afweer 

 mae ude deai osae uke  voorarm rechtstreekse blok 

 tate shuto uke   vertikale openhand blok 

 te kubi kake uke   met de hand gehaakt afweer 

Tsuki + Uchi Waza ~ Slag- en Stoottechnieken 

 ippon nukite   éénvingerige speerhand 

 gohon nukite   vijfvingerige speerhand 

 hiji uchi    elleboogslag (8 manieren) 

 nihon nukite   tweevingerige speerhand 

 tsugi ashi tsuki   inschuivende stoot 

Geri-Waza ~ Stamptechnieken 

 op één been steunend en achter elkaar :      mae – yoko – ushiro – mawashi. 

Kihon ~ Basisoefening 

 het zelf samenstellen van 10 verschillende sanbon renchu uit het programma van 1° Kyu 

Kata ~ Stijloefening 

 bassai dai 

 kennis van nayanshi shodan 

 kennis van tensho no kata 
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      8 Speciale Kumite’s ~ 1° Kyu 

 
1. aanval 1  hidari mae te tsuki 
 afweer 1  migi nagashi uke jodan 
 aanval 2  gyaku tsuki jodan 
 afweer 2  shotei jodan uke 
 tegenaanval duwend onder het oksel + migi oie tsuki 
 
2. aanval 1  oie tsuki jodan 
 afweer 1  shotei jodan uke 
 tegenaanval hidari achi barai + gyaku chudan tsuki 
 
3. aanval 1  oie tsuki chudan 
 afweer 1  seiken chudan soto uke 
 tegenaanval migi mawashi heisoku geri chudan + hidari mawashi heisoku geri (rug) chudan  
       + migi gyaku tsuki jodan 
 
4. aanval 1  oie tsuki jodan 
 afweer 1  seiken jodan uke 
 aanval 2  gyaku tsuki chudan 
 afweer 2  otoshi uke 
 tegenaanval migi kin geri (trekken met de schouder) 
 
5. aanval 1  oie tsuki chudan 
 afweer 1  uchi uke chudan 
 aanval 2  gyaku tsuki gedan 
 afweer 2  shotei gedan uke (mouw trekken) 
 tegenaanval hidari mae geri + shuto uchi (nek) + migi hiza geri (hoofd naar onder drukkend) 
 
6. aanval 1  wurging met 2 handen 
 afweer 1  kakiwake uke 
 tegenaanval migi mae geri chudan + migi oie tsuki chudan + gyaku tsuki chudan 
  
7. aanval 1  oie tsuki chudan 
 afweer 1  seiken chudan uchi uke + teisho 
 tegenaanval uraken shomen uchi + hidari yoko geri + migi mawashi geri 
 
8. aanval 1  oie tsuki jodan 
 afweer 1  mawashi tsuki jodan uke 
 tegenaanval osoto gari + migi gedan tsuki  
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      Programma 1° Dan (zwart) 

 

Sanbon Renchu ~ Driestapsoefening 

 oie tsuki chudan  

 sanbon tsuki (1x jodan + 2x chudan) 

 seiken jodan uke 

 seiken chudan soto uke   + gyaku tetsui hizo uchi 

 shuto chudan uchi uke  + gyaku tsuki chudan 

 seiken chudan uchi uke  + gohon nukite 

 mae geri chudan   + gyaku tsuki 

 yoko geri kekomi 

 mawashi geri jodan   + uraken uchi  + gyaku tsuki 

Gohon Renchu ~ Vijfstapsoefening 

 shotei chudan uke (sanchin dachi) 

 koken uke (neko ashi dachi)   + gyaku tsuki (zenkutsu dachi) 

 seiken chudan uchi uke (kokutsu dachi)  + kumade uchi (zenkutsu dachi) 

 te osai uke (sanshin dachi)    + shita uchi 

Ippon Kumite ~ Enkelvoudige Oefening met Partner 

 Oie tsuki jodan   + seiken jodan uke uke  + gyaku tsuki 

 Oie tsuki jodan    + tate shuto uke   + gyaku tsuki chudan (gevechtskamae) 

 Mawashi geri jodan  + haishu uke   + gyaku tsuki chudan  + hiza geri 

 Mae geri chudan   + harai uke   + shuto sakotsu uchi komi 

 Yoko geri kekomi chudan  + seiken chudan soto uke  + ura mawashi geri 

Sanbon Kumite ~ Driestapsoefening met Partner 

 Oie tsuki chudan   + shuto chudan uchi uke  + mae geri chudan 

 Oie tsuki jodan   + furiken age   + shuto gammen uchi 

 Yoko geri chudan   + seiken chudan soto uke  + kansetsu geri 

Jyu Ippon Kumite ~ Enkelvoudige Oefening in Verplaatsing 

• Vrije afweer en tegenaanval 

• Aanval 

 Oie tsuki jodan 

 Oie tsuki chudan 

 Yoko geri kekomi chudan 

 Mawashi geri jodan 

 Mae geri chudan 
 

Jyu Kumite ~ Oefening in Verplaatsing 

Kata ~ Stijloefening 

• Tokui Kata + bunkai 

 pinan shodan 

 pinan nidan 

 pinan sandan 

 pinan yondan 

 pinan godan 

• Verplicht + bunkai 

 nayanshi shodan 

 bassai dai 

 tencho 
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      Programma 2° Dan (zwart) 

 

Sanbon Renchu ~ Driestapsoefening 

 sanbon tsuki (jodan, chudan, chudan) 

 oie tsuki jodan     + seiken jodan uke (sagaru) + mawashi geri jodan + gyaku tsuki chudan 

 seiken jodan uke    + gyaku tsuki 

 shuto chudan uchi uke + gohon nukite 

 seiken chudan soto uke  + mae te tsuki   + gyaku tsuki 

 mae geri chudan     + gedan barai   + gyaku tsuki 

 yoko geri kekomi 

Gohon Renchu ~ Vijfstapsoefening 

 shotei uke (sanchin dachi)    + hitosashiyubi ippon ken 

 koken uke (neko ashi dachi)   + mae ashi mae  geri  + gyaku tsuki 

 seiken chudan uchi uke (sanshin dachi) + kumade uchi 

 tetsui uke (sanshin dachi)   + shita uchi 

Ippon Kumite ~ Enkelvoudige Oefening met Partner 

 oie tsuki jodan   + te nagashi uke  + ura tsuki 

 oie tsuki chudan   + seiryuto uke   + hitosashiyubi ippon ken 

 oie tsuki jodan   + yama tsuki 

 mawashi geri jodan  + haishu uke  + tate tsuki 

Sanbon Kumite ~ Driestapsoefening met Partner 

 oie tsuki chudan   + shuto mawashi uke  + mawashi geri jodan 

 oie tsuki jodan   + jiji uke    + shuto gammen uchi 

 yoko geri chudan   + seiken chudan soto uke  + ushiro geri 

Jyu Ippon Kumite ~ Enkelvoudige Oefening in Verplaatsing 

• Vrije afweer en tegenaanval 

• Aanval 

 oie tsuki jodan 

 oie tsuki  chudan 

 yoko geri kekomi chudan 

 mawashi geri jodan 

 mae geri chudan 
 
Jyu Kumite ~ Oefening in Verplaatsing 

Kata ~ Stijloefening 

• Tokui Kata + bunkai  

• Verplicht + bunkai 

 jitte 

 nayanshi nidan 

 saifa 

• Kata’s van vorige graden dienen gekend te zijn 
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      Programma 3° Dan (zwart) 

 
 

Kihon (Sanbon/Gohon Renchu) ~ Basisoefening 

• Idem als voor Nidan met verbetering van techniek 
 

Kumite (Ippon/Sanbon/Gohon Kumite) ~ Oefening met Partner 

• Idem als voor Nidan met verbetering van techniek 
 
Jyu Kumite ~ Oefening in Verplaatsing 
 

Kata ~ Stijloefening 

• Kata + bunkai 

 nayanshi sandan 

 kanku sho 

 niju shiho 

• Kata’s van vorige graden dienen gekend te zijn 
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      Programma 4° Dan (zwart) 

 

 

Kihon (Sanbon/Gohon Renchu) ~ Basisoefening 

• Idem als voor Sandan met verbetering van techniek + ontspannen werken i.p.v. spierkracht 
 

Kumite (Ippon/Sanbon/Gohon Kumite) ~ Oefening met Partner 

• Idem als voor Sandan met verbetering van techniek + ontspannen werken i.p.v. spierkracht 
 

Jyu Kumite ~ Oefening in Verplaatsing 
 

Kata ~ Stijloefening 

• Kata + bunkai (min. kyusho = kennis van de punten) 

 sochin 

 aragaki seisan 

 yangtsu 

• Kata’s van vorige graden dienen gekend te zijn 
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      Programma 5° Dan (zwart) 

 
 

Kihon (Sanbon/Gohon Renchu) ~ Basisoefening 

• Idem als voor Yondan met verbetering van techniek 
 

Kumite (Ippon/Sanbon/Gohon Kumite)~ Oefening met Partner 

• Idem als voor Yondan met verbetering van techniek + kyusho 
 

Jyu Kumite ~ Oefening in Verplaatsing 
 

Kata ~ Stijloefening 

• Kata + bunkai (min. kyusho = kennis van de punten en juiste ligging) 

 jiin 

 bassai sho 

 gekisai dai ichi 

 skino 

• Kata’s van vorige graden dienen gekend te zijn 
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      Programma 6° Dan (zwart) 

 
 

Kata ~ Stijloefening 

• Alle lagere kata’s ontspannen kunnen uitvoeren 

• Bunkai van deze kata’s met kyusho (= kennis van de punten en juiste ligging) + dim mak 

• Basiskennis van fa-jing 
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      Programma 7° Dan (zwart) 

 
 

Kata ~ Stijloefening 

• Alle lagere kata’s ontspannen kunnen uitvoeren 

• Bunkai van deze kata’s met kyusho (= kennis van de punten en juiste ligging) + dim mak + fa-jing 

• Basiskennis van yin yang in de technieken 
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      Programma 8° Dan (zwart) 

 
 

Kata ~ Stijloefening 

• Alle kata’s in taiji vorm 

• Bunkai van alle kata’s met kyusho (= kennis van de punten en juiste ligging) + dim mak + fa-jing 

• Fa-jing kunnen gebruiken in alle technieken 

• Yin yang kunnen gebruiken in alle technieken 
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      Programma 9° Dan (zwart) 

 
 

EREGRAAD 
  



 

Page 19 of 19 

 

      Programma 10° Dan (zwart) 

 
 

EREGRAAD 
 


