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Taekwondoschool Chung Do Kwan brengt 
ITF Taekwon-Do en Korean Kickboxing naar 
Aalsmeer, Amstelveen, Kudelstaart en Uithoorn. 
De school staat onderleiding van Sabum David 
Chung 2e dan ITF Taekwon-Do en 1e dan Kyo-
kushinkai welke de groepen leid en onderwijst, 
waarbij de nadruk hoofdelijk ligt op zelfbeheer-
sing, agressieregulatie en discipline. 

De lessen bevatten uiteenlopende facetten zoals 
onderdelen cardio, coördinatie en motoriek, 
lenigheid en uiterste concentratie. De kunst is te 
leren door jong en oud, er is geen barrière daar 
Taekwon-Do geen tijdschema kent; iedereen 
traint en behaald de niveaus op zijn of haar eigen 
tempo. 

Het is belangrijk dat je de eigen spierkracht en 
slag of schopkracht-techniek stapsgewijs ontwik-
kelt ipv dat je alles forceert, doordat je anders 
jezelf onnodig pijnlijk blesseert.

Andere onderdelen zijn o.a: Tuls en vormen, 
breektesten, self-defense (hosinsul) hoogte trap-
pen enz. 

Korean Kickboxing heeft momenteel een speciale 
groep voor de dames en moeders:

In Uithoorn iedere donderdag 09.00-10.00 villa 
kakelbont tov de Scheg (arthur van schendel-
laan). 

Kleine Krijgers
Speciaal voor de jongste en de kinderen met 
extra aandacht is er het warriors programma in 
leven geroepen. Dit programma kent een banden-
systeem tussen de witte en de gele band d.w.z.:
witgeel, witoranje,witgroen, witblauw, witbruin, 
zwartwit waarna de gele band zal volgen en de 
kinderen mee zullen gaan in het reguliere ITF 
banden systeem.

Agressieregulatie voor jong en oud!
Taekwon-Do & Kyuk Too Ki bij Chung Do Kwan

Het voordeel is wel dat de kinderen tegen die tijd 
(ongeveer 1 tot 1,5 jaar) ijzersterke gele banders 
zullen zijn met veel zelfvertrouwen. Ook zo een 
rapport draagt bij dat het tastbaar is voor een kind 
wat er gebeurd daar de erkenning voor zijn of 
haar ogen ligt en voor ieder ander die het wil zien 

De kern van de Taekwon-Do vechtkunst zit 
hem in de eenvoud: je kunt een moeilijke 
encyclopedia-alinea wijden aan zelfverdedi-
ging of het eenvoudig uitleggen bijvoorbeeld 
als „Je mag nooit de eerste klap uitdelen, 
maar je hoeft je ook niet te laten slaan…Het 
is alleen (ter) voor verdediging van je jouw 
zelf en de mensen van wie je houdt en nooit 
om anderen express pijn te doen”. Chung 
Do Kwan is van mening dat het hierdoor ook 
beter blijft hangen!

Taekwon-Do is een Koreaanse vechtkunst 
zonder gebruik van wapens. Het woord 
Taekwon-Do kan opgesplitst worden in drie 
woorden:
Tae - staat letterlijk vertaald voor springen of 
vliegen, trappen of breken met de voet. 
Kwon - vuist - hoofdzakelijk om te stoten, of 
het vernietigen met de hand of de vuist.
Do - betekent weg of methode

De oorsprong van deze zelfverdedigings- 
en vechtkunst ligt in Korea en wordt ook 
wel eens vergeleken met shotokan karate. 
Alhoewel de wering en standen ongeveer 
hetzelfde zijn als bij shotokan karate, legt 
taekwondo meer accenten op de ontwikke-
ling van traptechnieken, beweeglijkheid en 
aaneenschakelingen van diverse technieken 
(dynamischer). Echter, voor de duidelijkheid 
moet gesteld worden dat Taekwon-Do op de 

manier van de oude grootmeesters ook een 
significante rol heeft voor het gebruik van de 
vuisten.

De naam Taekwon-Do is afgeleid van 
taekgyeon (택견). Taekgyeon was een vorm 
van zelfverdediging die reeds meer dan 1300 
jaar geleden bestond. Hoewel er dus enig 
verwantschap bestaat tussen Taekgyeon 
en taekwondo is deze slechts oppervlakkig. 
Behalve dat in beide sporten de beoefenaars 
zich veel van traptechnieken bedienen zijn er 
verder geen overeenkomsten en verschillen 
de traptechnieken enorm.

Men probeert vaak om Taekwon-Do een 
langere geschiedenis toe te wijzen dan 
historisch kan worden bewezen om de link 
tussen taekwondo en Taegkyon in stand te 
houden. Taekwon-Do is vrij recent ontstaan 
uit o.a. het Japans karate. Ondertussen heeft 
taekwondo zich echter ontwikkeld tot een 
op zich zelf staande unieke stijl. De naam 
Taekwon-Do is bedacht door de Koreaanse 
Generaal Choi Hong Hi in 1955, nadat een 
deze scholen zich verenigd hadden in de 
Koreaanse Taekwon-Do Associatie (K.T.A. 
대한 태권도 협회). Later ontstonden 
vanuit afsplitsingen andere stijlen, zoals 
Tang Soo Do. In 1966 werd de International 
Taekwon-Do Federation opgericht als eerste 
wereldwijd verspreidde Taekwon-Do bond.

Taekwon-Do Vechtkunst

en of horen. Er zijn meerdere examens waarbij 
iedere bandkleur een ander aspect uitvergroot.

Zo vraagt de witgele band bijvoorbeeld enige 
basiskennis van een bepaalde trap of blok terwijl 
een witgroene band zich concentreert op samen-
werken, empathie en respect. 

De kinderen groeien sneller doordat hun zelfver-
trouwen op stabiele wijze groeit naarmate ze elke 
keer oefenen en zien dat het loont om ergens 
hard voor te werken. Ook krijgen de kinderen een 
rapport mee welke dient te worden ondertekend 
door de ouders en de school dat de leerling zich 
gedraagt zoals dat een kleine Krijger betaamt, 
anders kan er geen examen gedaan worden. 
Bij wangedrag of ongehoorzaamheid is er straf, 
ook kan een graad tijdelijk worden afgenomen 
bij „losse handjes en voeten”. Er zijn examens, 
events, toernooien, (verjaardagen-feestjes en 
clinics. 

Ook private class mogelijk! Wat hiervoor nodig 
is? 8-10 kinderen (of meer natuurlijk tot max 40 
kinderen) maar in even aantallen. Bijvoorbeeld 
ook leuk als verjaardagsfeestje in de tuin of een 
park. 


