Graduatie

MuayThai / Kickboxing

Voor meer info

Kijk bij bestanden
1) Graduatie MuayThai 2017
2) MuayThai & Kickboks technieken
www.deathrow.be

drirkgeerts@telenet.be 0476 451 665

https://www.facebook.com/groups/tkmdeathrow/files/

Leeftijd : 8 jaar / Vermelding Boekje BKBMO

Theorie:
1) Wat is Kickboxing?
Alle stoten & trappen zijn toegestaan. GEEN knieën, clinch of
worpen. Kledij: korte broek, Safety kick’s – bitje & tok.
Regelement:
1) Licentie steeds in orde (zie verval datum).
2) Op tijd komen op training, indien te laat, iets komen zeggen
tegen de trainer & pompen.
3) Na training materiaal opruimen.
4) Teennagels kort geknipt.
5) Stil & aandachtig zijn als er uitleg wordt gegeven. Indien vragen:
nadien.

Praktijk:
1) Handschoenen / Scheenbescherming / Bitje & Helm aandoen
binnen 1min30.
2) 1 min touwspringen zonder stoppen
3) 10 maal pompen op de knieën
4) 10 Sit-ups zonder handen

Techniek:
1) Links voor gevechtshouding & Rechtsvoor gevechtshouding (snel
zonder nadenken)
2) Linker & Rechter Low-kick
3) Linker & Rechter Middel-kick
4) Linker & Rechter Front-kick
5) Links Direct & Rechts Direct
6) Linker & Rechter Hoek

Leeftijd: 8jaar

/

Vermelding Boekje BKBMO + Diploma

Theorie:
1) Wat is MuayThai?
MuayThai: alle stoten – trappen – knieën – ellebogen & lage
worpen zijn toegestaan alsook de clinch. Kledij: korte broek
geen bescherming enkel bitje & tok. (Enkel jeugd & N klasse
bescherming).
Regelement:
1) Elke training zuivere kledij.
2) Nooit met schoennen op de Tatami (matten).
3) Respect voor uw trainings-partner & Trainers.
4) Dojo = Trainingszaal
5) De douche i/d sporthal proper achterlaten
Praktijk:
1)1min30 touwspringen zonder stoppen
2) 20 maal pompen op de knieën
3)15 Sit-ups zonder handen

Techniek:
1) Links & Rechts High-Kick.
2) Linker & Rechter Opstoot.
3) Links Direct – Rechter Low-kick.
4) Rechts Direct – Linker Low-kick.
5) Links Direct – Rechts Direct – Linker Hoek.
6) Linker Low-kick – Rechts Direct.
7) Rechts Direct – Linker hoek – Rechter Low-Kick.
8) Linker Front-kick – Rechts Direct – Linker Hoek.

Leeftijd: 9jaar

/

Vermelding Boekje BKBMO

Theorie:Wat is Full Contact?
Alle stoten & trappen boven de gordel zijn toegestaan.
GEEN knieën – clinch of worpen. Kledij lange broek met
scheenbescherming - safety kick’s – bitje & tok.
Geen Low-Kicks.
Regelement:
1) Geen privé kwesties uitvechten i/d Dojo
2) Uw vechtkennis niet misbruiken (school / straat).
3) Elk jaar een nieuwe medische keuring/licentie.
4) Altijd bescherming aandoen tijdens het trainen.
5) Training altijd blootvoets.
Praktijk:
1)1min30 touwspringen zonder stoppen
2) 5 maal pompen & 10 maal op de knieën
3)15 Sit-ups zonder handen.
4) Voorwaartse verplaatsing in gevechts houding zonder
partner.
Techniek:
1) Dubbele Linkse Jep (Links direct in dekking)
2) Linker Hoek - Rechter High-kick
3) Rechts Direct – Linker High-kick (vanuit rechtsvoor positie)
4) Linker Opstoot – Rechts Direct – Linker Hoek
5) Links Direct – Rechts Direct - Links Direct – Rechts Direct
(armen volledig strekken)
6) 10 maal Rechter Middel-kick (boven de streep op de zak)
7) 10 maal Linker Middel-kick (boven de streep op de zak)
8) Stoot naar de Plexus met Rechts Direct

Leeftijd: 10jaar

/

Vermelding Boekje BKBMO

Theorie:Wat is M.M.A?
Mixed Martial Arts wordt gevochten in een ring of octacon.
Rechtstaande gevecht Thaiboxing. Op de grond een mix van
Judo-Worstelen & BJJ. Ook stoten & trappen zijn toegestaan
op de grond.
Regelement:
1) Bij ongeval 5dagen tijd om papieren op te sturen naar
FROS ( zie verkregen documenten 3 stuks)
2)B.K.B.M².O = Belgische Kicboks Muaythai & M.m.a Organisatie
3) Steeds uw trainig-partner begroeten (Tik op de
Handschoenen)
4) Onsportief gedrag hoort NIET thuis in onze sport
Praktijk:
1)
2)
3)
4)
5)
Techniek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Windels aan doen (zelfstandig)
Achterwaartse verplaatsing in gevechtshouding
2 X 1min30 touwspringen zonder stoppen met versnelling
10 maal pompen & 20 maal op de knieën
20 Sit-ups zonder handen.

Linker & Rechter Blok op Low-kick
Linker & Rechter Blok Middel-kick met onderarmen
Linker & Rechter Inside Low-kick
Rechter Hoek – Linker Opstoot – Rechter High-kick
Linker Blok op Middel-kick – Linker Hoek – Rechter Low-kick
Rechter Blok op Middel-kick – Rechts Direct – Linker Hoek

Rechts Direct – Leverstoot

Leeftijd: 11jaar

/

Vermelding Boekje BKBMO

Theorie: Welke klasse zijn er op wedstrijd, de tijden & aantal rondes?
A klasse 5 X 3min - 1min30 rust.
B klasse 5 X 2min 1min rust.
C klasse 3 X 2min - 1min rust.
N-D klasse 3 x 2min (met helm & scheenbescherming).
Jeugd 3 X 1min 30 (met helm & scheenbescherming)
Geen Ko's op het hoofd.

Wat zijn K1 rules (regels)
Alle stoten, trappen & Knieën zijn toegestaan, geen
clinch toegestaan. Altijd 3 rondes van 3 min. Kan ook in
tornooi vorm (meerdere partijen op 1 dag)
Regelement:
1) In uw sportnet: Handoek – drank – bloedstelpende wat
2) Geen drank of eten op de mat
3) Onze club is een team
Praktijk:
1) Zijwaartse verplaatsing in gevechtshouding
2) 3 maal 1min30 touwspringen met versnellingen
3) 2 X 10 keer pomen zonder knieën
2 X 15 keer pompen op knieën
4) 2 X 20 Sit-ups
Techniek:
1)10 X Rechter High-kick (boven de streep op de zak)
2)10 X Linker High-kick (boven de streep op de zak)
3) Linker High-kick – Rechts direct – Linker Opstoot
4) Rechter High-kick – Linker Hoek – Rechts Direct
Linker Hoek
5) Wegzetten (pareren) van Rechter Front-kick
6) Wegzetten (pareren) van Linker Front-kick
7) Links direct – Rechter stoot plexus – Linker Opstoot
8) Dubbel Linker Hoek Boven & lichaam (leverstoot)

Leeftijd: 12jaar

/

Vermelding Boekje BKBMO + Diploma

Theorie: 1)Wat is een Mongkol & hoe wordt hij gedragen?

Een hoofdband, die gedragen wordt voor de wedstrijd ter
ere van de sportschool en trainer.
Naar boven het zuiden v/h land.
Recht naar achter centraal v/h land.
Naar beneden Noorden van het land.
2) Wat wil Kru & Arjarn zeggen?
Kru = Leraar/ Trainer.
Arjarn = Meester v/d sportschool.
Regelement:
1) Groet voor & na training
2) GSM staat op stil of uit tijdens de training
3) Laatste training v/d dag worden de matten borsteld
4) Sportnetten opgeruimd langs de matten NIET op
Praktijk:
1)
2)
3)
4)

3 X 2min touwspringen met versnellingen
30 Sit-Ups tot boven
3 X 10 keer pompen (rust 30sec)
3 X 1min30 bokszak (niet rusten tijdens)

Techniek:
1) Links direct – Rechts direct – Links direct met uitstappen
naar achter.
2) Rechts direct – Linker hoek & weg draaien naar rechts
3) Linker hoek – Rechts direct – Linker hoek Rechter
Low-kick
4) Rechter Low-kick – Linker Blok & Reageer met Linker Middelkick
5) Linker Low-kick – Rechter Blok & Reageer met Rechter Middelkick
6) Rechter Middel-kick – Linker Blok & Reageer met Linker Middelkick
7) Linker Middel-kick – Rechter Blok & Reageer met Rechter
Middel-kick

Leeftijd: 13 jaar

Vermelding Boekje BKBMO

Theorie:
1) Wat is de Wai Kru + Korte uitleg.
De Wai Kru is een rituele dans die uitgevoerd wordt voor het gevecht ter
ere aan de trainer & sportschool.
1) Wai Kru=
1)Rechter hand op de touwen, deze afgaan & de 4 hoeken groeten.
2) 3 maal i/h midden v/d ring groeten naar richting v/d sportschool.
3) Midden van de ring en de 4 windstreken geknield groeten eerst in de
richting van eigen sportschool.
4) terug de 4 hoeken afgaan, vanuit het midden v/d ring (rechtstaande
met draai een beweging op één been).
5) terug naar eigen hoek gaan waar de Mongkol afgedaan wordt door de
Arjarn of Kru.
2) Wat is er traditioneel met een MuayThai gevecht?
Thaise muziek op de achtergrond het eerste liedje is de Ram Muay daar
wordt de Wai Kru op uitgevoerd ter ere aan de Arjarn – Kru &
sportschool.
Regelement:
1) B klasse zijn Knie-technieken naar het hoofd toegestaan.
2) B Klasse zijn Elleboog-technieken toegestaan met
elleboogbescherming, als beide partijen toe zeggen op
Full MuayThai regels.
3) Vanaf A klasse zijn elleboog technieken naar het hoofd toegestaan
zonder bescherming, als beide partijen toe zeggen op
Full muayThai regels.
Praktijk:
1) 3 X 3min touwspringen met versellingen
2) 3 X 20 Sit-Ups tot boven (30sec rust)
3) 4 X 10 pompen (30sec rust)
4) 3 X 1min30 bokszak met versellingen (niet rusten tijdens)
Techniek:
1) Spinning Back-kick (achterwaartse trap)
2) Hax-kick (op het hoofd of sleutelbeen)
3) Links direct – Rechter knie – Linker hoek – rechter Low-kick
4) Linker Front-kick – Rechter Middel-kick – Linker Hoek – Rechts
direct
5)Teep (hoge front-kick) – Rechter Opstoot – Linker hoek
6) Blok Op Rechter Middel-kick (onderarmen) - Linker hoek
Rechts direct – Linker hoek – Rechter High-kick
7) Blok rechter Middel-kick (scheenbeen) – Linker Middel-kick dubbel

Leeftijd 14 jaar Examen 1maal/jaar bij de volwassen
Vermelding Boekje BKBMO + Diploma
Theorie:
1) Wat zijn kruang Ruang – Par Jer?
Armbandjes die gedragen worden rond de bovenarm, kan ook de graad
van de vechter zijn. Deze brengen geluk & bescherming i/d ring als ook
de bloemenkrans die gedragen wordt voor de wedstrijd.
2) Wie was Nai khonom Tom?
Nai Khonom Tom was de eerste bekende Thaivechter die in Birma op
17maart 1774 vocht tegen 10 Birmaanse vechters voor zijn vrijheid
(de Vader van het MuayThai).
17maart is tot op heden nog altijd een nationale feestdag in
Thailand!!!!
3) Alle voorgaande theorie moet ook gekend zijn
Van alle gordels!
Regelement:
1) Alle voorgaande Regelementen moet gekend zijn examen 3de Khan
Groen
Praktijk:
1) 3
2) 4
3) 4
4) 3
5) 2

X
X
X
X
X

4 min touwspringen (1min rust)
20 Sit-Ups tot boven (30sec rust)
10 pompen (30sec rust)
2min op bokszak met versellingen (niet rusten tijdens)
2min clinchen (technisch NIET op kracht!)

Techniek:
1) Alle technieken & combinaties van voorgaande gordels
2) Linker & Rechter knie (Los).
3) Linker & Rechter Knie ( Clinch positie).
4) Linker & Rechter Knie naar het hoofd.
5) Linker & Rechter Ingedraaide knie van uit clinch positie.
6) Gesprongen knie Links & rechts.
7) Linker & Rechter knie binnenkant bovenbeen.
8) Spinning Back-fist
Sparren: 3 X 2min zonder Ellebogen

Leeftijd 15 jaar Examen 1maal/jaar bij de volwassen
Vermelding Boekje BKBMO + Diploma
Theorie:
1) Alle Theoie vragen van alle gordels moet gekend zijn voor het examen
Regelement:
1) Alle regelementen van alle gordels moet gekend zijn voor het examen
Praktijk:
1) 3 X 5 min touwspringen (1min rust)
2) 60 Sit-Ups tot boven (binnen de 2min)
3) 2 X 20 pompen (30sec rust)
4) 3 X 3min op bokszak met versellingen (niet rusten tijdens)
5) 2 X 2min clinchen (technisch NIET op kracht!)
Techniek:
1) Alle technieken & combinaties van vorige gordels moeten gekend zijn
2) Linker & Rechter Elleboog van boven naar onder.
3) Linker & rechter elleboog van onder naar boven.
4) Spinnig Elleboog Links & Rechts.
5) Elleboog op het sleutelbeen of hoofd Links & Rechts.
6) Achterwaartse elleboog van onder naar boven Links & Rechts
7) Links direct – Rechts direct – Links direct (met stap naar achter)
Rechts direct – Linker hoek (wegdraaien naar rechts) volgen met
Rechter Middel-kick.
8) Blok op Linker Middel-kick (onderarmen)- Rechts direct
linker hoek – clinch – 2 maal knieën
9) Blok op Linker Middel-kick (scheenbeen) – Rechter Middel-kick
Linker hoek – Clinch – Rechter Knie – Linker Knie
10) Weg zetten van Rechter Front-kick (met links hand) – Rechts direct
Linker hoek – Rechts direct – Linker Middel-kick
Sparren: 4 X 2min zonder Ellebogen

Windels

Persoonlijk Thaiboks Materiaal

Traditioneel MuayThai uitrusting

Extra Bescherming
Trainers materiaal

Trainers Materiaal op wedstrijd

Wai kru / Ram Muay:
Wai Kru betekend letterlijk buiging naar de leraar, dit is het eerste gedeelte van
de dans.
De Wai Kru is een ceremoniedans waarbij de leerling respect toont aan zijn
leraar, ouders & de vroegere meesters v/d kunst.
Er zijn honderden verschillende dansen. Iedere school of vechter geeft het zijn
eigen vorm en karakter aan dit ritueel .
Door het uitvoeren van de Wai Kru / Ram muay vraagt de bokser bescherming
aan de geesten en is tevens een opwarming voor de vechter (het rekken van pezen
en spieren.).
De dans wordt ook uitgevoerd om de tegenstander te imponeren.
Er wordt beweerd dat er vroeger dansen waren die de tegenstander zo
imponeerde, dat hij zich terug trok zonder te vechten.
Sommige dansen imiteren dieren, zoals arend, pauw enz. of oud strijders die hun
speerpunten of Daab scherpen om hun tegenstander neer te halen. (Daab is een
Thai’s zwaard)
ook wordt de figuur Garuda uitgebeeld in deze dans een mythische figuur Half
mens , half vogel.

Uitvoeren van de Wai Kru / Ram muay.
Dit zijn de basis regels die telkens terugkomen in de Wai Kru.

1) Rond de ring gaan met de rechterhand op de bovenste

1b) In elke hoek een halte houden om de hoek te groeten.

2) 3 maal een geknielde buiging maken naar de richting
v/d sportschool.

3) De groet op 1 knie brengen door 3 maal achter elkaar
naar voor en achter te gaan en dit gaat gepaard met een
draaibeweging met de armen.
Dit 4 maal herhalen naar de vier windstreken.

4) Vanuit het midden van de ring naar de touwen stappen
met draaibeweging van armen & benen van binnen naar
buiten.
Rechter arm – Rechter been / Linker arm – Linker
been.

4b) Aan de touwen de groet brengen op een been en de armen
wijd gespreid (Garuda figuur) dit weer herhalen in de vier
richtingen.

5) Het Afsluiten van de Wai Kru gebeurt vanuit de hoek van de
tegenstander waar men in deze positie naar achteren stapt.
Hier wordt meestal de vechter zijn eigen creatie in gestoken
zoals bv…(een gat graven voor zijn tegenstander, dieren ,of
krijgers imitaties).
Aangekomen in eigen hoek wordt door de Arjarn of Kru de
Mongkol & bloemen verwijdert en er wordt een wrijf & blaas
gebaar gemaakt over het hoofd v/d vechter.

Als de Mongkol naar boven wijst wil dat zeggen dat de
boksers uit het zuiden van het land komt

Wijst hij naar beneden dan komt de bokser uit het noorden van het land.

Wijst hij recht naar achter komt de bokser uit het centraal gedeelte van het land.

Hoger Khan graden MuayThai /
Kickboxing
Deze worden afgenomen door het graduatie commisie v/d federatie V.K.B.M².O

Leeftijd: 15jaar wedstrijd vechters
16jaar Niet wedstrijd vechters
Examen bij de federatie BKBM²O + goedkeuring v/d Club

Leeftijd: 20 jaar Niet wedstrijd vechters
Examen bij de federatie BKBM²O & Geslaagd zijn voor 5de Khan

Leeftijd: min 16jaar & verplicht 27 wedstrijd punten & Geslaagd zijn voor 5de Khan

Graduation Design Geerts Dirk

