
 

Chongmukwan  
Exameneisen 
2e, 3e & 4e dan



Naam:

2e dan

3e dan

4e dan

Seminars / (dan) trainingen

datum lokatie thema



Hapkido
Zelfverdediging

Bij elk dan examen laat je zien hoe bekwaam je 
bent in praktische zelfverdediging. Dit doe je 
door een kleine demonstratie te geven van 
verschillende technieken tegen verschillende 
aanvallers. 

Loopvormen
Sangmu hyeong
Sangmu 1 hyeong
Sangmu 2 hyeong
Sangmu 3 hyeong
Sangmu 4 hyeong (2de dan)
Sangmu 5 hyeong (3e dan)

Hankido
Wat voor de verschillende dan-graden 

belangrijker is dan het leren van nieuwe 
technieken is de verdieping van je kennis. Bij 
elke stap omhoog dient er duidelijk groei 
zichtbaar te zijn in de uitvoering van de 
technieken. De toepassing van de drie basis 
principes in je techniek moet duidelijk 
verbeteren.  
Bij eerste dan ligt de nadruk vooral op het 
kennen van de technieken, bij tweede dan op 
het toepassen van de cirkel en de controle over 
je eigen bewegingen. Bij het derde dan examen 
ligt de nadruk op de flow en de controle over je 
tegenstander. Bij iemand die vierde dan 
examen doet zien we controle over de eigen 
bewegingen en de controle over de 
tegenstander, de nadruk ligt dus op harmonie. 
Je leert wel steeds meer verschillende variaties 
op de basis hankido cirkeltechnieken. 

De vierde dan is de officiële meestergraad. 
Je daarom voor je vierde dan moet je tevens 
een essay schrijven. Hierin geef je jouw visie op 
hankido zelfverdediging en je behandelt een 
thema naar keuze. Per onderdeel schrijf je 
minimaal vijf pagina's. Je essay mag in het 
Engels of Koreaans worden ingeleverd.

Bij het examen voor tweede dan laat je de 
technieken met twee verschillende partners 
zien, voor derde dan met drie en met vierde 
dan voor vier. Het wordt op prijs gesteld 
wanneer de partners enigszins van elkaar 
verschillen zodat je laat zien met verschillende 
lichaamstypen overweg te kunnen. 

Basis
Samdaewolli 
4 richtingen cirkel (sa bang) 
8 richtingen cirkel (pal bang)
Hwan sang gi beop

Cirkeltechnieken 
2e dan (twee aanvallers) 
twee handen één pols 
twee handen beide polsen  

3e dan (drie aanvallers) 
twee handen beide polsen van achteren
dynamische aanval
zwaard aanval
mes aanval
het combineren van de verschillende 
cirkeltechnieken

4e dan (vier aanvallers) 
random aanvallen

Gwan jeol gi beop 
Chi gi beop 
Sip ja gi beop 
Nae we gi beop 
Gyeo rang gi beop 
Mok gam a beop
Mok kkeokk gi beop
Eo kkae tu beop 
Jung pal tu beop 
Hwe jeon tu beop 
Pal mok gi beop 
Pal bae gi beop 

Hwan sang do beop
Cheon gi beop  
vanaf 2de dan ook met cirkelstappen
Ji gi beop  
vanaf 3de dan ook met cirkelstappen

Hankumdo
Loopvormen

Yesang Geombeop 1
Yesang Geombeop 2 (vanaf 2de dan)
Yesang Geombeop 3 (vanaf 3de dan)

Hangul combinaties
vanaf 2de dan alle letters 




