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VALBREKEN
Examenstof 6 t/m 10 jaar

Voorwaarts. Achterwaarts. Tijgerval.
Voorwaarts-S-Veeg.
Voorwaarts-Achterwaartse veeg.
Zijwaarts. Voorwaarts-2.
Tijgerval-2. Radslag.
Achterwaarts-2. Voorwaarts-3X veeg-Keep.

Examenstof 11 t/m 15 jaar Voorwaarts. Achterwaarts. Tijgerval. Voorwaarts-S-Veeg.
Voorwaarts-Achterwaartse veeg.
Zijwaarts.
Voorwaarts-2. Tijgerval-2.
Brugval-Keep. Radslag.
Achterwaarts-2. Voorwaarts-3X veeg-Keep.

Examenstof senioren

Voorwaarts. Achterwaarts. Tijgerval. Voorwaarts-S-Veeg. Voorwaarts-Achterwaartse veeg.
Zijwaarts.
Voorwaarts-2. Tijgerval-2.
Brugval-Keep. Radslag.
Achterwaarts-2. Voorwaarts-3X veeg-Keep. Losse val (met steun). Keep-Kopkeep.
Radslag-Arabier. Overslag. Losse val (zonder steun).
Keep-2X kopkeep. Salto.





BASISSTANDEN





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Examenstof senioren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

Kutjing

kat

Sprongkracht, flexibiliteit, agressiviteit. Blok bij het hoofd met platte hand, wering met vuist.

2

Panak

pijl en boog

3

Kuda kuda

paardestand

Geen vuisten maar weren met open hand naar buiten vanuit garuda (armen gekruisd voor borst).

4

Matjan

tijger

Sprongkracht, flexibiliteit, agressiviteit. Beide benen krom, gewicht naar voren.

5

Dempok

halve schaarzit Dempok is met het been voorlangs in aanval (stampen). Halve sempok is wel achterlangs, maar terug in
ontwijkende verdediging.

6

Sempok

schaarzit

Naar achteren ontwijken in verdediging. Handen in dubbele wering vanuit garuda (gekruisd voor de borst).

7

Ular naga

draak

Symbolische en dynamische kracht. Voor het been pakken en slepen naar achteren. Weren met arm, blok
met hand naar achteren.

8

Burung

kraanvogel

Sierlijkheid. Veeg ontwijken, Weren met arm, blok met hand naar boven.

9

Ular

slang

Onberekenbaarheid, aanvalssnelheid. Vanuit burung elleboog wegstrijken naar steek met hand boven dan
hand draaien in de keel.

10 Monjet

aap

Acrobatiek. Vanuit ular, weren voorlangs door de nek. Puntensysteem toepassen, dubbele stoot met duim
en wijsvinger.

11 Garuda

adelaar

Focus, beweeglijkheid.

n.b. Weringen naar opzij met onderarm met vuist. Toepassen bij halve sempok, ular naga, burung en dergelijke.

VIERSTAPS
Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Examenstof senioren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Buka: links openen in kutjing, de eerste van de basisstanden.
1

Armen draaien

2

Ronde schop, halfhoog

3

Kap

4

Voorwaartse schop

5

Hoofd-naar-knie, elleboog-naar-gezicht, blok-naar-beneden

6

Voorwaarts, zijwaarts

7

Voorwaarts, zijwaarts, zijwaarts (opzij)

8

Voorwaarts, zijwaarts, zijwaarts (opzij), achterwaarts

9

Voorwaarts, kap, rond (hoog)

10 Voorwaartse schop rechts, achterwaartse veeg (360°) rechts
11 In S vallen, hielkick en rond met rechts, keep, rechts voor zetten





OEFENSET





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof senioren
1234567
Na een serie handelingen de volgende in spiegelbeeld.
1
2
3
4

5

Doorzakken in kuda kuda linkervuist voor.
1 Zweepslag rechts. 2 Links stoot naar voren. 3 Rechts stoot naar beneden voor het kruis. 4 Rechts senkelwering omhoog.
5 Rechterbeen achterlangs indraaien in sempok.
6 Uitdraaien in kuda kuda, linkerbeen optrekken in burung.
Doorzakken in kuda kuda, vuisten op de heupen.
1 Beide handen naar de keel steken (palmen boven). 2 Voorwaarts met rechts, terug in kuda kuda (armen opzij). 3 Rechts naar beneden in
ular naga, wering met beide handen naar rechts laag bij de grond.
4 Terug in kuda kuda en aangespannen met beide handen krachtig naar voren duwen.

6

Doorzakken in kuda kuda, vuisten op de heupen.
1 Stoot rechts in panak (rechterbeen gestrekt). 2 Voorwaarts met rechts naar voren. 3 Zijwaarts met rechts naar rechts, uitkomen in kuda
kuda (armen opzij). 4 Achterwaartse veeg met rechts, uitkomen in kuda kuda (armen opzij).

7

Doorzakken in kuda kuda, vuisten op de heupen.
1 Stoot rechts in panak (rechterbeen gestrekt). 2 Voorwaarts met rechts naar voren. 3 Zijwaarts met rechts naar rechts, uitkomen in kuda kuda
(armen opzij). 4 Rechterknie en handen op de grond zetten, backkick met links maken (2 seconden vastzetten). 5 Linkerbeen terugzetten en
uitkomen in ular naga (rechterbeen gestrekt). 6 Rechterbeen optrekken in burung, uitkomen in kuda kuda (armen opzij).

MENJIMPANG





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof senioren
123456
1

Menjimpang kanan: naar rechts uitstappen in panak, linkerhand voor, rechterhand hoog. Menjimpang kirry: naar links uitstappen in panak,
rechterhand voor, linkerhand hoog.

2

Menjimpang kanan. Menjimpang kirry. Met links recht achterlangs in sempok. Menjimpang kirry. Menjimpang kanan. Met rechts recht
achterlangs in sempok.

3

Menjimpang kanan. Menjimpang kirry. Met links achterlangs in sempok. Met links voorwaarts naar links, blok met gekruiste armen voor het
lichaam langs in kuda kuda, terug in menjimpang kirry. Menjimpang kanan. Met rechts achterlangs in sempok. Met rechts voorwaarts naar
rechts, blok met gekruiste armen voor het lichaam langs in kuda kuda, terug in menjimpang kanan.

4

Menjimpang kanan. Menjimpang kirry. Met links achterlangs in sempok. Met links voorwaarts en zijwaarts naar links, terugslippen met links
en handen hoog, blokken voor het lichaam langs in kuda kuda, menjimpang kirry. Menjimpang kanan. Met rechts achterlangs in sempok.
Met rechts voorwaarts en zijwaarts naar rechts, terugslippen met rechts en handen hoog, blokken voor het lichaam langs in kuda kuda,
menjimpang kanan.

5

Menjimpang kanan. Menjimpang kirry. Rechterknie en handen aan de grond, backkick met links, terugzetten in ular naga (rechterbeen gestrekt).
Rechts achterlangs in sempok, uitspringen in kuda kuda, menjimpang kirry, Menjimpang kanan. Linkerknie en handen aan de grond, backkick
met rechts, terugzetten in ular naga (linkerbeen gestrekt). Links achterlangs in sempok, uitspringen in kuda kuda, menjimpang kanan.

6

Menjimpang kanan. Menjimpang kirry. Links achterlangs in sempok, uitspringen in kuda kuda en de handen krachtig naar voren duwen, links
naar beneden indraaien in een lage garuda, uitspringen in kuda kuda (armen opzij). Voeten aansluiten, handen op de grond slaan, nekschaar
maken, vanuit S met links voorwaarts vegen, in ular naga uitkomen, kap voorwaarts met links, uitkomen in kuda kuda, menjimpang kirry.
Menjimpang kanan. Rechts achterlangs in sempok, uitspringen in kuda kuda en de handen krachtig naar voren duwen, rechts naar beneden
indraaien in een lage garuda, uitspringen in kuda kuda (armen opzij). Voeten aansluiten, handen op de grond slaan, nekschaar maken, vanuit
S met rechts voorwaarts vegen, in ular naga uitkomen, kap voorwaarts met rechts, uitkomen in kuda kuda, menjimpang kanan.

n.b. Bij uitstappen naar links en rechts. arm kruisen voor je borst. armen niet strekken maar vlak bij het lichaam houden.

DJURUS 1/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof senioren
1234567
Na een serie handelingen de volgende in spiegelbeeld.
Buka: openen met beide armen naar boven vanuit garuda (gekruisd voor borst) met voeten op schouderbreedte.
1
2

Buka.
Rechts naar voren in panak, met rechts stoten. Senkelwering rechts. Blok met rechterpalm voor het kruis. Polsstoot met rechts naar voren.
Rechterpols binnendoor draaien, slag met de onderkant van de vuist op de neus. Vuist terughalen, naar rechts indraaien in sempok.

3

Buka.
Rechts naar voren in panak, stoot rechts. Met de linkerhand over de rechterpols slaan. Rechterelleboog naar het hoofd. Hoofd beetpakken
en naar de rechterknie trekken. Een klauw met rechts naar voren maken.

4

Buka.
Schop met rechts naar het kruis, uitstappen in panak. Steek met rechts naar de keel (palm boven). Elleboog met rechts naar het hoofd.
Zweepslag met rechts naar het hoofd. Rechts door de nek halen en het kruis vastpakken. Met de linkerpalm over de rechterhand losslaan.
Met de bovenkant van de rechterhand in de linkerhand slaan. Met het lichaam ontwijken, een open wering naar voren maken.

5

Na de derde serie de backkick voor neerzetten.
Buka.
Met rechts voorwaarts, indraaien, zijwaarts. Enkele wering met rechts ver naar voren. Terug in burung (been tegenstander wegtrekken),
beide handen op de grond slaan. Polsstoot met rechts naar voren. Naar rechts indraaien in sempok. Uitspringen in kuda kuda armen opzij.
Backkick met rechts en achter terugzetten in kuda kuda.

DJURUS 2/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof senioren
1234567
6

Bij het draaien na de derde serie eerst het linkerbeen naar achteren verplaatsen in panak.
Buka.
Met rechts voorwaarts, stoot rechts. Links achterlangs in een hoge dempok. Elleboog en zweepslag met rechts. Hand door de nek weren en
slaan met de meskant van de hand naar de knie. Uitdraaien (360°) in panak en een stoot met links.

7

Bij het draaien na de derde serie eerst het linkerbeen naar achteren verplaatsen in panak.
Buka.
Met rechts voorwaarts (panak), stoot links. Het rechterbeen optrekken in burung. Dubbele tijgersprong naar voren, klauw rechts, klauw links.
Het linkerbeen terugslippen en dekking bij het hoofd. Een spinning backkick (360°) met rechts en uitkomen in ular naga.

GROEPSLANKA 1/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4
Examenstof senioren
123456
1

Alles in panak.
1 Met rechts naar voren, handen hoog, vragen om kracht vanuit de hemel. 2 Naar links indraaien, kruiswering (met vuisten). Vervolg deze
serie tot 9. 9 Met rechts naar voren, handen hoog.

2

Alles in kutjing.
1 Met rechts naar voren, stoot rechts. 2 Met links naar links uitstappen, met de linkerhand langs de rechterarm strijken en een open wering
naar voren. Vervolg deze serie tot 9. 9 Met rechts naar voren, stoot rechts.

3

Alles in panak.
1 Met rechts een schop naar het kruis, uitstappen in panak, wering met rechts voor het lichaam langs naar beneden. 2 Met links naar links
schoppen naar het kruis, uitstappen in panak, wering met links voor het lichaam langs naar beneden. Vervolg deze serie tot 9. 9 Met rechts
een schop naar het kruis, uitstappen in panak, wering met rechts voor het lichaam langs baar beneden.

4

1 Met rechts een schop naar het kruis, uitstappen in panak, stoot met rechts naar voren, iets terugslippen met het rechterbeen en met de
rechterarm een senkelwering maken, het linkerbeen voorlangs in een hoge dempok. 2 Met links een schop naar het kruis, uitstappen in
panak, stoot met links naar voren, iets terugslippen met het linkerbeen en met de linkerarm een senkelwering maken. Vervolg deze serie tot
9. 9 Met rechts een schop naar het kruis, uitstappen in panak, stoot met rechts naar voren, iets terugslippen met het rechterbeen en met de
rechterarm een senkelwering maken, het rechterbeen optrekken en de armen hoog, rechts op links in garuda.

5

1 Voorwaarts met rechts, uitstappen in panak en de linkerhand open naar voren duwen, links recht achterlangs in een snelle halve sempok,
doorgaan in een krachtige sempok. 2 Voorwaarts met links naar links, uitstappen in panak en de rechterhand naar voren duwen, rechts recht
achterlangs in een snelle halve sempok, doorgaan in een krachtige sempok. Vervolg deze serie tot 9. 9 Voorwaarts met rechts, uitstappen
in panak en de linkerhand open naar voren duwen, links recht achterlangs in een snelle halve sempok, doorgaan in een krachtige sempok,
schouderrol, vanuit S een kap en een ronde schop met rechts, omhoog komen (zonder handen), uitkomen in kuda kuda met de armen opzij,
garuda (rechts op links).

GROEPSLANKA 2/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4
Examenstof senioren
123456
6

1 Voorwaarts met rechts, uitstappen in panak en blokken met rechts naar beneden, links achterlangs in sempok, uitspringen in kuda kuda,
achterwaartse veeg (360°) met rechts, terug in kuda kuda, het linkerbeen optrekken in burung. 2 Voorwaarts met links naar links, uitstappen
in panak en blokken met links naar beneden, rechts achterlangs in sempok, uitspringen in kuda kuda, achterwaartse veeg (360°) met links,
terug in kuda kuda, het rechterbeen optrekken in burung. Vervolg deze serie tot 9. 9 Voorwaarts met rechts, uitstappen in panak en blokken
met rechts naar beneden, links achterlangs in sempok, uitspringen in kuda kuda, achterwaartse veeg (360°) met rechts, terug in kuda kuda,
vallen in S, voorwaarts vegen (360°) met rechts, uitkomen in ular naga, links terugslippen en dekking bij het hoofd, spinning backkick met
rechts, achterwaartse hielkick met rechts, terug in ular naga, garuda (rechts op links).

KRUISLANKA 1/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3
Examenstof senioren
12345
1

Alles in panak.
1 Met rechts stappen, met links stoten. 2 180° draaien, met rechts stoten. 3 Met rechts stappen, met links stoten. 4 Met links naar links stappen,
met rechts stoten. 5 180° draaien, met links stoten. 6 Met links stappen, met rechts stoten. 7 180° draaien, met links stoten. 8 Met links naar
links stappen, met rechts stoten. 9 Met rechts stappen, met links stoten.

2

Alles in panak: bij het 180° draaien dient het achterste been op één lijn verplaatst te worden alvorens te draaien.
1 Schop naar het kruis met rechts, wering voor het kruis met rechts. 2 180° draaien naar links in panak, wering voor het kruis met links. 3
Schop naar het kruis met rechts, wering rechts. 4 Schop naar links met links naar het kruis, wering links. 5 180° draaien naar rechts in panak,
wering rechts. 6 Schop met links naar het kruis, wering links. 7 180° draaien naar rechts in panak, wering rechts. 8 Schop naar links met links
naar het kruis, wering links. 9 Schop met rechts naar het kruis, wering rechts.

3

Alles in kuda kuda.
1 Met rechts vegen en zijwaarts, enkele wering met rechts naar rechts. 2 180° draaien, enkele wering met links naar links. 3 Met rechts vegen
en zijwaarts, wering met rechts. 4 Met links vegen en zijwaarts naar links, wering met links. 5 180° draaien, wering met rechts. 6 Met links
vegen en zijwaarts, wering met links. 7 180° draaien, wering met rechts. 8 Met links vegen en zijwaarts naar links, wering met links. 9 Met
rechts vegen en zijwaarts, wering met rechts.

4

1 Met rechts voorwaarts, indraaien, zijwaarts, met links recht voorlangs in dempok en een krachtige sempok. 2 Uitspringen in kuda kuda, met
rechts een backkick, voor neerzetten in kuda kuda. 3 Met rechts voorwaarts, indraaien, zijwaarts, met links recht voorlangs in dempok en een
krachtige sempok. 4 Met links voorwaarts naar links, indraaien, zijwaarts, met rechts recht voorlangs in dempok en een krachtige sempok.
5 Uitspringen in kuda kuda, met links een backkick, voor neerzetten in kuda kuda. 6 Met rechts voorwaarts, indraaien, zijwaarts, met links
recht voorlangs in dempok en een krachtige sempok. 7 Uitspringen in kuda kuda, met rechts een backkick, voor neerzetten in kuda kuda. 8
Met links voorwaarts naar links, indraaien, zijwaarts, met rechts recht voorlangs in dempok en een krachtige sempok. 9 Uitspringen in kuda
kuda, met rechts een backkick, voor neerzetten in kuda kuda, het rechterbeen optrekken in burung, indraaien, garuda (rechts op links).

KRUISLANKA 2/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3
Examenstof senioren
12345
5

1 Met rechts voorwaarts, uitkomen in panak, stoot links, de rechterknie en de handen naar de grond brengen (indraaien), backick met links,
links terug zetten in ular naga (links krom). 2 ular naga (rechts krom). 3 Met rechts voorwaarts, uitkomen in panak, stoot links, de rechterknie
en de handen naar de grond brengen (indraaien), backick met links, links terug zetten in ular naga (links krom). 4 Met links voorwaarts naar
links, uitkomen in panak, stoot rechts, de linkerknie knie en de handen naar de grond brengen (indraaien), backick met rechts, rechts terug
zetten in ular naga (rechts krom). 5 ular naga (links krom). 6 Met links voorwaarts, uitkomen in panak, stoot rechts, de linkerknie en de handen
naar de grond brengen (indraaien), backick met rechts, rechts terug zetten in ular naga (rechts krom). 7 ular naga (links krom). 8 Met links
voorwaarts naar links, uitkomen in panak, stoot rechts, de linkerknie knie en de handen naar de grond brengen (indraaien), backick met rechts,
rechts terug zetten in ular naga (rechts krom). 9 Met rechts voorwaarts, uitkomen in panak, stoot links, de rechterknie en de handen naar
de grond brengen (indraaien), backick met links, links terug zetten in ular naga (links krom), terugslippen met hoofddekking, achterwaartse
hielkick met links, achter neerzetten in kuda kuda, Rechts in panak naar voren stappen, steken (palmen onder), garuda (rechts op links).

LANKA TIKA 1/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3
Examenstof senioren
12345
Alles in panak.
1
1 Met rechts uitstappen. 2 Draaien naar links. 3 Links terugslippen, rechts de andere hoek inglijden. 4 Draaien naar links. 5 Links terugslippen,
rechts dezelfde hoek inglijden. 6 Draaien naar links. 7 Links terugslippen, rechts de andere hoek inglijden.
2

1 Met rechts uitstappen, handen hoog. 2 Draaien naar links, kruiswering. 3 Links terugslippen, rechts de andere hoek inglijden, handen hoog.
4 Draaien naar links, kruiswering. 5 Links terugslippen, rechts dezelfde hoek inglijden, handen hoog. 6 Draaien naar links, kruiswering. 7 Links
terugslippen, rechts de andere hoek inglijden, handen hoog.

3

1 Met rechts uitstappen, wering met rechts laag, stoot met links. 2 Draaien naar links, wering met links laag, stoot met rechts. 3 Links
terugslippen, wering met rechts laag, rechts de andere hoek inglijden, stoot met links. 4 Draaien naar links, wering met links laag, stoot met
rechts. 5 Links terugslippen, wering met rechts laag, rechts dezelfde hoek inglijden, stoot met links. 6 Draaien naar links, wering met links
laag, stoot met rechts. 7 Links terugslippen, wering met rechts laag, rechts de andere hoek inglijden, stoot met links.

4

1 Met rechts voorwaarts en zijwaarts, uitstappen in panak, blok rechts, stoot links. 2 Met links voorwaarts en zijwaarts naar links, uitstappen
in panak, blok links, stoot rechts. 3 Het linkerbeen terugslippen, Met rechts voorwaarts en zijwaarts naar de andere hoek, uitstappen in
panak, blok rechts, stoot links. 4 Met links voorwaarts en zijwaarts naar links, uitstappen in panak, blok links, stoot rechts. 5 Het linkerbeen
terugslippen, Met rechts voorwaarts en zijwaarts naar dezelfde hoek, uitstappen in panak, blok rechts, stoot links. 6 Met links voorwaarts en
zijwaarts naar links, uitstappen in panak, blok links, stoot rechts. 7 Het linkerbeen terugslippen, Met rechts voorwaarts en zijwaarts naar de
andere hoek, uitstappen in panak, blok rechts, stoot links.

LANKA TIKA 2/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3
Examenstof senioren
12345
5

1 Voorwaarts met rechts, uitstappen in panak, blok met rechts, terugslippen met hoofddekking, achterwaartse hielkick met links (360°),
uitkomen in ular naga (links krom). 2 Voorwaarts met links naar links, uitstappen in panak, blok met links, terugslippen met hoofddekking,
achterwaartse hielkick met rechts (360°), uitkomen in ular naga (rechts krom). 3 Het linkerbeen terugslippen, Voorwaarts met rechts, uitstappen
in panak, blok met rechts, terugslippen, achterwaartse hielkick met links (360°), uitkomen in ular naga (links krom). 4 Voorwaarts met links naar
links, uitstappen in panak, blok met links, terugslippen met hoofddekking, achterwaartse hielkick met rechts (360°), uitkomen in ular naga
(rechts krom). 5 Het linkerbeen terugslippen, Voorwaarts met rechts naar dezelfde hoek, uitstappen in panak, blok met rechts, terugslippen,
achterwaartse hielkick met links (360°), uitkomen in ular naga (links krom). 6 Voorwaarts met links naar links, uitstappen in panak, blok
met links, terugslippen met hoofddekking, achterwaartse hielkick met rechts (360°), uitkomen in ular naga (rechts krom). 7 Het linkerbeen
terugslippen, Voorwaarts met rechts, uitstappen in panak, blok met rechts, terugslippen met hoofddekking, achterwaartse hielkick met links
(360°), uitkomen in ular naga (links krom), het rechterbeen optrekken in burung, zijwaarts, rechts achterlangs in sempok, uitspringen in kuda
kuda (armen opzij).

MUMUTAR
Examenstof 6 t/m 10 jaar 8 staps.
Examenstof 11 t/m 15 jaar 8 staps.
Examenstof senioren
8 staps.





16 staps.
16 staps.
16 staps.

Uitstappen: blok met platte hand en scheppende wering daarvoor.
MUMUTAR 8 STAPS: ALLES IN KUDA KUDA.
1
Met rechts naar voren stappen, senkelwering met rechts.
2
Heup indraaien, met links naar voren stappen, senkelwering met links.
3
Heup indraaien, met rechts naar rechts stappen, senkelwering met rechts.
4
Heup indraaien, met links naar voren stappen, senkelwering met links.
5
180° draaien naar rechts, senkelwering met rechts.
6
Heup indraaien, met links naar voren stappen, senkelwering met links.
7
180° draaien naar rechts, senkelwering met rechts.
8
Met links gestrekt van opzij naar voren slaan in panak (rechterbeen krom).
Het linkerbeen bijvoegen en terug in basispositie.

MUMUTAR 16 STAPS: ALLES IN KUDA KUDA.
1
Met rechts naar voren stappen, senkelwering met rechts.
2
Heup indraaien, met links naar voren stappen, senkelwering met links.
3
Heup indraaien, met rechts naar rechts stappen, senkelwering met rechts.
4
Heup indraaien, met links naar voren stappen, senkelwering met links.
5
Heup indraaien, met rechts naar rechts stappen, senkelwering met rechts.
6
Heup indraaien, met links naar voren stappen, senkelwering met links.
7
Heup indraaien, met rechts naar rechts stappen, senkelwering met rechts.
8
Heup indraaien, met links naar voren stappen, senkelwering met links.
9
180° draaien naar rechts, senkelwering met rechts.
10 Heup indraaien, met links naar voren stappen, senkelwering met links.
11 180° draaien naar rechts, senkelwering met rechts.
12 Heup indraaien, met links naar links stappen, senkelwering met links.
13 Heup indraaien, met rechts naar rechts stappen, senkelwering met rechts.
14 Heup indraaien, met links naar voren stappen, senkelwering met links.
15 180° draaien naar rechts, senkelwering, met rechts.
16 Met links gestrekt van opzij naar voren slaan in panak (rechterbeen krom).
Het linkerbeen bijvoegen en terug in basispositie.

SEMPOKCOMBINATIES 1/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3
Examenstof senioren
12345
1

Met het rechterbeen naar rechts uitstappen in panak, de handen hoog. Met het linkerbeen achterlangs in sempok. Uitspringen in kuda kuda
met de armen opzij. Het linkerbeen optrekken in burung. Met links zijwaarts schoppen, achterlangs in sempok. Uitdraaien in kuda kuda, met
een wering naar rechts met rechts. Uitstappen naar rechts met het rechterbeen in panak met een dubbele steek naar voren (palmen onder),
het rechterbeen terugslippen en de handen terughalen tot de basispositie.

2

Met het rechterbeen naar voren uitstappen in panak, de handen hoog. Met het linkerbeen achterlangs in sempok. Uitdraaien in kuda kuda,
de armen opzij. Met rechts achterlangs in dempok, Een zijwaartse schop met het linkerbeen naar links, links voorlangs in sempok. Uitdraaien
in kuda kuda, de armen opzij. Met links uitstappen in panak met een dubbele steek naar voren (palmen onder), het linkerbeen terugslippen
en de handen terughalen tot de basispositie.

3

Met het rechterbeen naar voren uitstappen in panak, de handen hoog. Met het linkerbeen achterlangs in sempok. Uitdraaien in kuda kuda,
de armen opzij. De voeten aansluiten, de handen op de grond slaan, een nekschaar maken. Vanuit S voorwaarts vegen met rechts (360°), in
ular naga uitkomen. Het linkerbeen achterlangs in sempok. Uitdraaien in kuda kuda, een wering naar rechts met rechts. Met het rechterbeen
naar rechts uitstappen in panak met een dubbele steek naar voren (palmen onder), het rechterbeen terugslippen en de handen terughalen
tot de basispositie.

4

Met rechts naar rechts uitstappen in kuda kuda, een kruiswering laag, een kruiswering hoog. Naar links uitstappen in panak, de handen
uitdraaien. Het rechterbeen recht achterlangs in sempok. Uitdraaien in kuda kuda, de armen opzij. Het linkerbeen achterlangs in een hoge
sempok. Een elleboog en een zweepslag met rechts. Uitdraaien (360°), uitkomen met het linkerbeen voor in Panak en een reachhand maken
met rechts. Met het rechterbeen voorwaarts naar voren en een backick naar achteren. Achter neerzetten, links optillen, een draaischop
inzetten (voet raakt hand), uitkomen in kuda kuda met de armen opzij. Met rechts uitstappen naar rechts in panak, een dubbele steek naar
voren (palmen onder), het rechterbeen terugslippen en de handen terughalen tot de basispositie.

SEMPOKCOMBINATIES 2/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3
Examenstof senioren
12345
5

Met links voorwaarts, met rechts een kap, uitkomen in kuda kuda met een wering voor het lichaam langs. Rechts naar beneden indraaien in
een lage garuda. Een schouderrol naar voren, in S uitkomen. Voorwaarts vegen met rechts (360°), ular naga, Met rechts achterwaarts vegen
op kniehoogte (360°), ular naga. Het linkerbeen optrekken in burung, zijwaarts, achterlangs in een snelle halve sempok, doorgaan in een
krachtige sempok. Uitspringen in kuda kuda met de armen opzij. De voeten aansluiten, de handen op de grond slaan en een nekschaar
maken. Liggend met het rechterbeen een kap en een ronde schop maken. Met rechts vegen (360°), doorvallen, keep, kopkeep, uitkomen in
kuda kuda . Met links naar links uitstappen in panak, een dubbele steek naar voren (palmen onder), het linkerbeen terugslippen en de handen
terughalen tot de basispositie.

GARUDA





Examenstof 6 t/m 10 jaar
Examenstof 11 t/m 15 jaar
Examenstof senioren
Met het rechterbeen naar achteren in panak en de handen via een cirkelwering slaan naar de slapen met beide vuisten en knokkels naar binnen
gedraaid. Met het rechterbeen naar voren in panak en een dubbele stoot naar voren (rechts hoog, links laag). De voeten aansluiten en met de
binnenkant van de vuisten naar de slapen slaan. Doorzakken en met beide vuisten een hamerslag op de rug. Omhoog komen, kruiselings een
klauw met rechts en kruiselings een klauw met links naar het gezicht. Een dubbele opstoot (kinhoogte), de vuisten binnendoor draaien en een
dubbele stoot naar voren. Sluiten (handen terugtrekken in basispositie).

LOEROES





Examenstof 6 t/m 10 jaar
Examenstof 11 t/m 15 jaar
Examenstof senioren
Openen met de hele groet. Een kap met het rechterbeen, uitkomen in kuda kuda, een kruiswering laag, een kruiswering hoog. Met links naar
links uitstappen in panak, de handen draaien in weer een hoge kruiswering. Het rechterbeen gaat achterlangs in sempok. Uitdraaien in panak, de
linkerhand gestrekt opzij (palm onder), met de rechterhand naar het kruis grijpen met de rechterpols in de linkerhand losslaan, terugtrekken, met
het hele lichaam ontwijken en krachtig met open handen naar voren weren. Naar rechts draaien in kuda kuda, de rechtervuist op borsthoogte
brengen, de linkerhand daar onder op maaghoogte wijzend naar de vuist. In deze houding links achterlangs in sempok gaan zitten. Met rechts
een elleboog en een zweepslag maken naar rechtsboven, met links van de rechterkant uitdraaien met de platte hand tot de arm gestrekt is aan
de linkerkant, dan terugtrekken en uit sempok draaien in kuda kuda, een stoot naar rechts maken. Naar rechts openen in panak met de armen
hoog. Voorwaarts met links, voorwaarts en zijwaarts met rechts, indraaien naar links, een kap met rechts, uitkomen in kuda kuda, slaan met de
meskanten van de handen achter naar kniehoogte, met beide handen klauwen achter naar het hoofd, kruisweren omlaag, dubbelsteken naar
voren (palmen onder). Terugtrekken en dubbelsteken naar links in panak. 180° draaien met gestrekte armen van panak naar kuda kuda (midden)
naar panak met rechts voor. Het hoofd vastpakken en naar de linkerknie trekken. Met links doorstappen in panak en stoten met rechts. Met de
linkerhand van buiten naar binnen de rechterarm wegstrijken (twee tegenstanders blokkeren en stootarm verstevigen) en terugtrekken op de
heup (ondertussen de voeten ook weer bijvoegen). De rechterhand maakt een blok met de palm naar beneden, een polsstoot naar rechts en een
vogelbek. Van de rechterkant de vogelbek met een gestrekte arm naar binnen halen. Dubbele stoot (eerst links, dan rechts). Met de linkerpalm de
rechterpols afslaan, met de rechterelleboog naar achteren stoten en meestappen met rechts, vervolgens weer terug naar voren met een stoot van
de rechterelleboog en meestappen (panak), een zweepslag met rechts plaatsen naar het hoofd, de hand door de nek halen en een slag naar de knie
met de meskant van de rechterhand, grijpen met rechts naar het kruis, grijpen met links boven je hoofd langs naar het hoofd van de tegenstander,
links bijvoegen, de tegenstander over de schouders heen naar de andere kant werpen. garuda (links op rechts), 90° naar links stappen, garuda
(rechts op links). Een schouderrol maken. Vanuit S drie keer vegen, omhoog komen in ular naga. Afsluiten in garuda (rechts op links).

LANKA GARUDA





Examenstof 6 t/m 10 jaar
Examenstof 11 t/m 15 jaar
Examenstof senioren
Openen met de hele groet. Een kap met rechts, uitstappen in kuda kuda met beide armen opzij, met rechts naar achteren in ular naga. Met links
achterlangs in dempok. Uitstappen met links naar voren in panak. De rechtervuist tegen de linkerarm en weren naar voren. Uitstappen in ular naga
met rechts naar achteren. Een dubbele opstoot naar voren. De handen op de grond slaan en achterwaartse vegen met rechts (270°). Uitstappen in
kuda kuda met de armen opzij. (garuda=>). Met het rechterbeen naar achteren in panak en de handen via een cirkelwering slaan naar de slapen
met beide vuisten en knokkels naar binnen gedraaid. Met het rechterbeen naar voren in panak en een dubbele stoot naar voren (rechts hoog,
links laag). De voeten aansluiten en met de binnenkant van de vuisten naar de slapen slaan. Doorzakken en met beide vuisten een hamerslag op
de rug. Omhoog komen, kruiselings een klauw met rechts en kruiselings een klauw met links naar het gezicht. Een dubbele opstoot (kinhoogte),
de vuisten binnendoor draaien en een dubbele stoot naar voren. Sluiten (handen terugtrekken in basispositie). Vallen in S, voorwaarts vegen met
rechts (360°), achterwaarts vegen met rechts op kniehoogte (360°). Uitkomen in ular naga. Voorwaarts en zijwaarts met rechts, indraaien naar links,
een kap met rechts, uitkomen in kuda kuda, slaan met de meskanten van de handen achter naar kniehoogte, met beide handen klauwen achter
naar het hoofd, kruisweren omlaag, dubbelsteken naar voren (palmen onder). Terugtrekken en dubbelsteken naar links in panak. 180° draaien
met gestrekte armen van panak naar kuda kuda (midden) naar panak met rechts voor. Het hoofd vastpakken en naar de linkerknie trekken. Met
links doorstappen in panak en stoten met rechts. Met de linkerhand van buiten naar binnen de rechterarm wegstrijken en terugtrekken op de
heup (ondertussen de voeten ook weer bijvoegen). De rechterhand maakt een blok met de palm naar beneden, een polsstoot naar rechts en een
vogelbek. Van de rechterkant de vogelbek met een gestrekte arm naar binnen halen. Dubbele stoot (eerst links, dan rechts). Met de linkerpalm
de rechterpols afslaan, met de rechterelleboog naar achteren stoten en meestappen met rechts, vervolgens weer terug naar voren met een
stoot van de rechterelleboog en meestappen (panak), een zweepslag met rechts plaatsen naar het hoofd, de hand door de nek halen en een slag
naar de knie met de meskant van de rechterhand, grijpen met rechts naar het kruis, grijpen met links boven je hoofd langs naar het hoofd van
de tegenstander, links bijvoegen, de tegenstander over de schouders heen naar de andere kant werpen. garuda (links op rechts), 90° naar links
stappen, garuda (rechts op links). De voeten aansluiten, de handen op de grond slaan en een nekschaar maken. Twee keer voorwaarts vegen met
rechts, doorvallen, keep, kop-keep, kuda kuda met de armen opzij. Afsluiten in garuda (rechts op links).

TWEE DIEREN COMBINATIE





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2
Examenstof senioren
12
TWEE DIEREN COMBINATIE 1
Openen met de hele groet. Een kap met het rechterbeen, uitstappen in kuda kuda, een stoot met rechts naar voren. Rechts achterlangs indraaien
in sempok. Uitdraaien in kuda kuda, de armen opzij. Doorgaan in ular naga met rechts. Een dubbele opstoot naar voren. De handen op de grond
slaan, achterwaarts vegen (360°), terug in ular naga. Een kap met het rechterbeen naar voren, uitstappen in kuda kuda en aangespannen de
handen open naar voren duwen. Rechts naar beneden indraaien in een lage garuda. Omhoog komen en in garuda staan (links op rechts). De
voeten aansluiten, de handen op de grond slaan en een nekschaar maken. Vanuit S vegen (360°) en omhoog komen in ular naga. Afsluiten in
garuda (rechts op links).
TWEE DIEREN COMBINATIE 2
Openen met de hele groet. Een kap met het rechterbeen, uitstappen in kuda kuda, een stoot met rechts naar voren. Rechts achterlangs indraaien
in sempok. Uitdraaien in kuda kuda, de armen opzij. Doorgaan in ular naga met rechts. Met links terugslippen en een enkele wering met links naar
voren maken. Gevechtshouding. Met het rechterbeen een achterwaartse hielkick maken (360°), gevolgd door een spinning backkick (360°) met
rechts, uitkomen in ular naga. Een dubbele opstoot naar voren, de handen op de grond slaan, achterwaarts vegen met rechts (360°), voorwaarts
vegen met rechts (360°), uitkomen in ular naga. Een kap met het rechterbeen, uitstappen in kuda kuda en aangespannen de handen open naar
voren duwen. Rechts naar beneden indraaien in een lage garuda. Omhoog komen en in garuda staan (links op rechts). De voeten aansluiten, de
handen op de grond slaan en een nekschaar maken. Vanuit S voorwaarts vegen (360°), doorvallen, keep, kop-keep, uitkomen in kuda kuda met
de armen opzij. Afsluiten in garuda (rechts op links).

LANKA KEMBANGAN





Examenstof 6 t/m 10 jaar
Examenstof 11 t/m 15 jaar
Examenstof senioren
Openen met de korte groet. De handen omhoog. Met het rechterbeen naar achteren (panak), de armen in garuda. Met rechts naar voren stappen
(panak), de handen voor het lichaam kruiselings omhoog draaien. Het linkerbeen recht achterlangs in sempok. Uitdraaien in kuda kuda, een wering
met rechts. Met het rechterbeen achterlangs in halve sempok. Een zijwaartse schop met rechts. Het linkerbeen achterlangs in halve sempok. Een
schouderrol naar voren, uitkomen in S, een hielkick en een ronde schop naar boven. Omhoog komen in kuda kuda, de armen opzij. De rechterhand
door de nek halen in een wering, met rechts naar voren stappen in matjan. Het rechterbeen en beide armen optrekken in burung. Rechts op links
in garuda. De voeten aansluiten, de handen op de grond slaan, een nekschaar maken. Voorwaarts vegen met rechts (360°), uitkomen in ular naga
(het rechterbeen krom). De linkerknie op de grond zetten, met rechts een backkick maken. Terug in ular naga (het rechterbeen krom), Met rechts
een voorwaartse schop maken, uitkomen in kuda kuda, de armen opzij. Met rechts een voorwaartse en een zijwaartse schop maken, doorstappen,
een wering met beide armen ver naar voren. De handen achter op de grond slaan, Terug naar voren met een polsstoot met rechts en een wering
met open hand met links. Met het linkerbeen een voorwaartse schop maken en doorstappen. Met het rechterbeen een kap maken, uitkomen in
kuda kuda. garuda (rechts op links).

LANKA EMPAT-ARAH





Examenstof 6 t/m 10 jaar
Examenstof 11 t/m 15 jaar
Examenstof senioren
Openen met de korte groet. Met rechts uitstappen naar achteren in panak, de armen in garuda. Het linkerbeen achterlangs indraaien in dempok.
Uitdraaien in kuda kuda, met rechts weren. Met rechts naar rechts een zijwaarts, een ronde schop en een hielkick. Uitkomen in kuda kuda, een
wering naar rechts. Rechts recht achterlangs in halve sempok, doorgaan in sempok. Een schouderrol naar voren, uitkomen in S. Voorwaarts vegen
met rechts (360°), uitkomen in ular naga. Links optrekken in burung. Zijwaarts met links naar links, links achterlangs in sempok. Uitdraaien in kuda
kuda, een wering met links. De linkerhand door de nek halen en met links naar voren stappen in matjan. Links optrekken in burung, beide handen
hoog. Een dubbele sprong naar voren, klauw links, klauw rechts. Een tijgerval, door in opdrukhouding. Tussen de armen doorschoppen, uitkomen
in S, met rechts een hielkick en een rond naar boven. Keep, kopkeep. Uitkomen in ular naga met het linkerbeen gestrekt naar links. Reachhand
met links. garuda (links op rechts), 180° draaien, garuda (rechts op links).

WAPENKATA LANGE STOK





Examenstof 6 t/m 10 jaar aangepast
Examenstof 11 t/m 15 jaar aangepast
Examenstof senioren
De stok aan de linkerzijde van het lichaam. Groeten door met de rechterhand open boven de ogen het voorhoofd aan te tikken. Met de rechterhiel
de stok aantikken. De stok draaien aan de linkerkant van het lichaam, onder de linkerschouder door naar de rechterzijde draaien, onder de
rechterschouder door naar de linkerzijde en de stok onder de linkerschouder neerzetten. Uitstappen naar rechts, de stok hoog als wering. De stok
draaien door met links over rechts te draaien, links achterlangs in sempok. Uitdraaien in kuda kuda, met de stok een slag naar het hoofd maken.
De stok uitdraaien en zo een slag naar de kin maken. De stok over het hoofd draaien (over links) en een slag naar het hoofd maken in panak. De
stok iets terugtrekken, met links achterlangs in sempok en steken met de stok naar het lichaam. Omhoog komen en half uitgedraaid een slag
met de stok naar achteren maken op de grond, weer een halve slag draaien en nog een slag plaatsen op de grond, Uitstappen in ular naga (het
linkerbeen krom). De stok onder de rechterhand met links terugslepen tot het midden. In kuda kuda een wering met de stok naar beneden maken,
de stok draaien door met links over rechts te draaien. 90° naar rechts draaien en zo een slag naar het hoofd maken. De stok uitdraaien en een slag
naar de grond maken terwijl het rechterbeen naar achteren wordt gezet. Zijwaarts over de stok heen springen, eerst met rechts, dan met links
in een gesprongen voorwaartse schop. De stok met de linkerhiel aantikken. De stok 360° over het hoofd laten draaien alvorens een slag naar het
hoofd te plaatsen in panak. De stok iets terugtrekken, links achterlangs in sempok en met de stok steken naar het lichaam. Omhoog komen en
half uitgedraaid een slag met de stok naar achteren maken naar de grond. Het linkerbeen terugtrekken naast het rechterbeen. De stok met rechts
vijf keer langs de rechterkant van het lichaam laten draaien. De stok doordraaien onder de rechterschouder door, weer opvangen met rechts en
met beide handen de stok naar de grond slaan in panak (het rechterbeen naar voren). De stok terugtrekken, een wering hoog, Een rol over de stok
maken, Uitkomen in panak, een wering hoog. Met beide benen over de stok heen springen en gelijk weer terugspringen met beide benen over
de stok. Terug in panak, een wering hoog. Het rechterbeen terugslippen, de stok naar de rechterkant indraaien en onder de rechterschouder door
naar de linkerkant, de stok aan de linkerkant neerzetten. Afsluiten door met de open rechterhand boven de ogen het voorhoofd aan te tikken.

FREESTYLE KATA MARCO





Sedia. Het rechterbeen achteruit in panak, een dubbele vuistslag via een cirkelwering naar de slapen. Het rechterbeen naar voren in panak, een dubbele stoot
naar voren, links naar de solar plexus, rechts naar de keel. De voeten aansluiten en een dubbele hamerslag naar de beide slapen. Doorzakken en een dubbele
hamerslag op de rug. Omhoog komen en kruiselings klauwen met rechts en met links naar het gezicht. Een dubbele opstoot naar de kin, de vuisten binnendoor
draaien en een snelle serie van vier stoten te beginnen met links. Met de linkerpalm op de rechterpols afslaan, een elleboog met rechts naar achteren (meestappen),
gevolgd door een zweepslag rechts naar achteren, de hand door de nek halen en een blok voor het gezicht maken. Met rechts over links draaien, een draaischop
inzetten en direct door in sempok met links achterlangs. Uitdraaien in kuda kuda, de armen opzij. De rechterarm door de nek halen en matjan positie aannemen
met het rechterbeen voor. De handen en het rechterbeen optrekken. Twee sprongen naar voren en tegelijkertijd drie klauwen recht over het gezicht halen. Een
tijgerval. Een schouderrol-S-tweede veeg voorwaarts. Uitkomen in opdrukhouding. De benen tussen de armen door naar voren schoppen. Keep, uitkomen in
kuda kuda, een kruiswering laag, een kruiswering hoog, de handen binnendoor draaien en steken (palmen boven) naar de keel. Met het rechterbeen voorwaarts
en zijwaarts, 90° indraaien naar links en een kap maken. Uitkomen in kuda kuda, krachtig klauwen naar voren. Door in panak, en met rechts een reachhand naar
het lichaam, een steek naar de keel, een elleboog naar het hoofd, een zweepslag naar het hoofd, de rechterhand door de nek halen en een slag (palm boven)
met de meskant van de hand naar de zijkant van het lichaam. Met rechts een ronde schop laag, midden en hoog, doorstappen naar voren in panak, een dubbele
wering naar voren, sla achter af op de grond, maak een polsstoot met rechts naar voren terwijl de linkerhand een open dekking is voor het hoofd. Trek het
linkerbeen langs het rechterbeen omhoog en maak met rechts een gesprongen voorwaarts, leg rechts op links en neem garuda aan. Trek rechts op en maak
een gesprongen voorwaarts met links, ga door in een rond hoog en draai 90° naar rechts met een serie van zes ronde schoppen in totaal, trek het linkerbeen
terug in burung, maak een dubbele cirkelwering rechtsom. Zet een zijwaartse schop uit met links naar links en laat deze staan. Doorvallen in split, sla af op de
grond, maak een kruiswering naar boven en duw aangespannen de handen open naar voren. Trek de benen bij en kom met keep omhoog. Uitkomen in kuda
kuda, met links naar voren stoten, een senkelwering naar buiten maken, met de palm naar beneden blokken, een polsstoot naar voren maken, terugtrekken en
een zweepslag boven op de neus maken. Met het linkerbeen een voorwaartse schop en een kap maken, uitstappen in panak (links voor). Met de rechterhand
klauwen van links naar rechts over het gezicht, naar binnen draaien en naar het kruis grijpen, met de linkerpalm over de rechterhand losslaan, met de rechterpols
in de linkerhand met het hele lichaam ontwijken en de handen open krachtig naar voren duwen. Met het rechterbeen naar achteren in kuda kuda en weren
met de rechtervuist op borsthoogte en met de linkerhand op maaghoogte, zo links achterlangs in sempok. Met de rechterarm een elleboog en een zweepslag
maken naar achteren. Met de linkerhand van rechts naar links uitdraaien. Uitdraaien in kuda kuda, stoten met rechts naar rechts. Naar rechts openen in panak,
de armen hoog. Met het linkerbeen een petjutschop maken, met het rechterbeen een ronde schop maken, met het linkerbeen een achterwaartse hielkick maken
en doorgaan in een achterwaartse veeg (360°). Vanuit S een voorwaartse veeg met links (180°) en doorvallen naar achteren. Keep, kop-keep en uitkomen in kuda
kuda met een krachtige dubbele klauw naar voren. Linksom naar beneden indraaien in een lage garuda. Afsluiten met garuda (rechts op links). Silat.

REACTIEOEFENING
Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Examenstof senioren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Doorzakken in kuda kuda en voor het beginnen de goede hoogte en afstand afmeten.
1
Binnenkant rechterarm beneden tegen elkaar aan slaan.
2
Binnenkant linkerarm beneden tegen elkaar aan slaan.
3
Buitenkant rechterarm boven tegen elkaar aan slaan.
4
Buitenkant rechterarm beneden tegen elkaar aan slaan.
5
Buitenkant linkerarm boven tegen elkaar aan slaan.
6
Buitenkant linkerarm beneden tegen elkaar aan slaan.
7
Met rechts naar voren stappen in panak, buitenkant rechterarm boven tegen elkaar aan slaan.
8
Buitenkant rechterarm beneden tegen elkaar aan slaan.
9
180° draaien naar links zonder de voeten te verplaatsen, buitenkant linkerarm boven tegen elkaar aan slaan.
10 Buitenkant linkerarm beneden tegen elkaar aan slaan.
11 Links uitstappen in kuda kuda, binnenkant rechterarm beneden tegen elkaar aan slaan.
12 Binnenkant rechterarm boven tegen elkaar aan slaan.
13 Binnenkant rechterarm beneden tegen elkaar aan slaan.
14 Het rechterbeen naar voren in panak, met rechts een zweepslag naar het hoofd.
15 Slag met de bovenkant van de vuist naar de maag.
16 Backfist met links naar het hoofd.
17 Met het rechterbeen zijwaarts naar de maag.
18 Met links een backkick naar de maag.
19 Met het rechterbeen een achterwaartse hielkick, gevolgd door een achterwaartse veeg.
20 De rechterhak op de maag van de gevallen tegenstander laten vallen en afsluiten.





SCHOPPENSET





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Examenstof senioren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Schop naar het kruis.
Schop naar de maag.
Schop zijwaarts.
Schop met de hak naar het hoofd.
Ronde schop naar het hoofd.
Backkick.
Kap, van binnen naar buiten.
Achterwaartse hielkick.
Spinning backkick.
Voorwaartse veeg laag.
Achterwaartse veeg laag.
Voorwaarts naar de maag, ronde schop naar het hoofd.
Voorwaarts naar de maag, kap, ronde schop naar het hoofd.
Backkick, doordraaien, achterwaartse hielkick.
Achterwaartse hielkick, doordraaien, achterwaartse veeg.
Schop naar het kruis, zijwaarts (3X), ronde schop naar het hoofd.
Voorwaartse schop, spinning backkick met het standbeen.
Voorwaartse veeg, gesprongen rond naar het lichaam met het achterste been, voor neerzetten, op de knie gaan zitten (indraaien), backkick,
het been terugzetten.

VEEG-BLOK COMBINATIES



Examenstof 6 t/m 10 jaar
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4
Examenstof senioren
123456
1

A
V

Veegt met het rechterbeen naar het linkerbeen van V.
Blokt door het linkerbeen iets naar buiten te draaien en er gewicht op te zetten.

2

A
V

Veegt met het rechterbeen naar het linkerbeen van V.
Blokt de veeg, maakt met rechts een kap.

3

A
V

Veegt met het rechterbeen naar het linkerbeen van V.
Blokt de veeg, maakt met rechts een achterwaartse hielkick.

4

A
V

Veegt met het rechterbeen naar het linkerbeen van V.
Blokt de veeg, pakt het hoofd van A en brengt de rechterknie naar de maag.

5

A
V

Veegt met het rechterbeen naar het linkerbeen van V.
Blokt de veeg, maakt met rechts een spinning backkick.

6

A
V

Veegt met het rechterbeen naar het linkerbeen van V.
Blokt de veeg, maakt met rechts een achterwaartse veeg, een kap op het lichaam en een ronde schop naar het gezicht.



WORPEN





Examenstof 6 t/m 10 jaar
Examenstof 11 t/m 15 jaar Offerworp 1 2. Heupworp
Examenstof senioren
Offerworp 1 2 3. Heupworp. Schouderworp. Brandweergreepworp
OFFERWORPEN
1
A Maakt een hoekstoot met rechts naar V.
V Vangt de stoot op met de linkerarm, pakt het hoofd beet, zet
het rechterbeen in de linkerlies van A, laat zich achterover
vallen, werpt A met het been over zich heen.

HEUPWORP
V Vangt met de linkerarm de rechterhoekstoot van A op, stapt
in met het rechterbeen, sluit met links aan, draait de heup in,
plaatst de rechterarm voor het lichaam van A langs, gooit A
over de heup heen.

2

A
V

Maakt een hoekstoot met rechts naar V.
Vangt de stoot op met links, pakt het hoofd van A, zet het
rechterbeen in de linkerlies van A, laat zich vallen, werpt A over
zich heen, blijft A vasthouden en rolt mee, zit op A en maakt A
af met een hoekstoot met de rechterelleboog naar het hoofd.

SCHOUDERWORP
V Vangt met de linkerarm de rechterhoekstoot van A op, stapt
in met het rechterbeen, pakt met rechts de bovenarm van
A vast, sluit met links aan, buigt de benen, werpt A over de
rechterschouder heen.

3

A
V

Stoot met rechts, maakt een backfist met links.
Ontwijkt de eerste stoot, blokt de backfist met links naar
buiten, haakt met rechts in de linkerarm van A (draait in met
het lichaam), haakt met links in de rechterarm van A, zakt een
stukje door, gooit A in een achterwaartse salto over de rug
heen, maakt met rechts een knie naar de maag, pakt de nek
van A vast en zet een offerworp in.

BRANDWEERGREEPWORP
V Ontwijkt een rechterstoot en een linkerstoot van A, vangt
de rechterhoekstoot met links op, buigt de benen, pakt met
rechts de rechterenkel van A vast, werpt A zijdelings over de
schouders heen.

SCHAREN





Examenstof 6 t/m 10 jaar
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3
Examenstof senioren
1234
1

A
V

Maakt met rechts een ronde schop naar het hoofd van V.
Valt in S, rechterbeen voor het scheenbeen van A langs, het linkerbeen in de knieholte van A, aanzetten, doorrollen, scharen.

2

A
V

Staat met de zij naar V toe.
Neemt een aanloop, springt in op A met een been voorlangs op borsthoogte en een been achterlangs op kniehoogte. Hak op de maag
van de gevallen A laten vallen.

3

A
V

Staat met de zij naar V toe.
Maakt een radslag met een nekschaar naar A, rolt door en werpt A weg, indien binnen bereik de rechterhak op de maag van A laten
vallen.

4

A
V
A
V

Maakt een ronde schop en een schop naar het kruis met rechts, maakt een backkick met links.
Blokt de eerste twee schoppen en ontwijkt de derde schop.
Maakt een ronde schop met rechts naar het hoofd.
Blokt de schop, plaatst het rechterbeen op de linkerschouder van A, plaatst het linkerbeen op de rechter schouder van A, rolt achterover
tussen de benen van A door, en schopt zittend met rechts naar de rug.

BALANSVERSTORINGEN





Examenstof 6 t/m 10 jaar
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1
Examenstof senioren
123
1

A
V

Maakt met rechts een ronde schop naar het hoofd van V.
Blokt met links, stapt in met rechts, duwt met rechts het rechterbeen van A omhoog.

2

A
V

Maakt een voorwaartse schop naar de maag van V.
Stapt opzij (voetwissel Lanka Tika), tilt met de rechterarm het been van A op, veegt met het rechterbeen van binnen naar buiten het
linkerbeen van A weg.

3

A
V
A
V

Maakt een voorwaartse schop met rechts, een zijwaarts met rechts, een stoot met rechts.
Blokt de schoppen, weert de stoot met links naar buiten.
Maakt een ronde schop met links naar het hoofd.
Blokt met links, stapt in met rechts, duwt met rechts het rechterbeen van A omhoog.

WAPENCOMBINATIES





Examenstof 6 t/m 10 jaar
Examenstof 11 t/m 15 jaar
Examenstof senioren
123
1

A
V

Steekt met een mes van boven af naar het hoofd van V.
Maakt een kruiswering naar boven, steekt de rechterarm buiten langs in de rechterarm van A, duwt met links de rechterarm van A naar
de rechterschouder van A (A laat het mes los), maakt een knie naar de maag met rechts, veegt met links A voorwaarts onderuit en maakt
een backkick met rechts naar de maag.

2

A
V

Maakt een zwaaisteek naar binnen en naar buiten en steekt naar het hoofd van boven af.
Ontwijkt de twee zwaaisteken, Blokt de steek van boven met links, stoot met rechts naar het lichaam, draait in tegen het lichaam van A,
zet een schouderklem in (A laat het mes vallen), stapt opzij naar rechts, zakt door en trekt A voorover (A maakt een schouderrol), springt
om de nek van A en draait in sempok.

3

A
V

Valt van achter aan en zet een mes op de keel van V.
Blokt met rechts naar buiten, maakt met links een elleboog naar het lichaam, stapt met rechts opzij, trekt het linkerbeen op (draait links
om), maakt een gesprongen rond met rechts naar de maag van A (A slaat dubbel), stapt met links in, draait de rechterarm van A omhoog
en zet een armklem in (A laat het mes vallen), stapt met het linkerbeen naar achteren en zet de eerste schaar in.

LATIANS 1/4





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5 6
Examenstof senioren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

A
V

Stoot met rechts en stapt mee met het rechterbeen.
Weert met links naar binnen met als hoofddekking de rechterhand, maakt een ronde schop met rechts naar de maag, zet het rechterbeen
achter het rechterbeen van A, maakt met de meskant van de rechterhand een slag naar de nek (de linkerhand dekt het hoofd), draait
door (linksom), slaat met de meskant van de linkerhand naar de zij (de rechterhand dekt het hoofd), stapt met links door naar links en
maakt met rechts van achteren een schop naar het kruis (beide handen dekken het hoofd).

2

A
V

Schopt met het rechterbeen naar het kruis van V.
Maakt met links een wering naar buiten, maakt met het rechterbeen een schop naar het kruis en een ronde schop naar de zijkant van
het lichaam, draait door (linksom) en maakt een backkick met links naar de maag.

3

A
V
A
V

Stoot met rechts en stapt mee met het rechterbeen.
Weert met links naar buiten.
Stoot met links en stapt mee met het linkerbeen.
Weert met links naar binnen, pakt de linkerpols van A vast, draait deze naar binnen, schopt met het rechterbeen naar de maag, slaat met
de rechterhand naar de nek, pakt de kin van A over het hoofd vast en draait het hoofd van A rechtsom terwijl V met het rechterbeen
naar achteren stapt.

4

A
V

Stoot met rechts en stapt mee met het rechterbeen.
weert met links naar buiten, maakt met rechts een petjutschop naar de zij en een ronde schop naar het hoofd, stapt door met rechts,
stoot met rechts naar de kin, maakt een elleboog naar de kin, draait linksom, maakt met links een elleboog naar het hoofd, draait terug
(rechtsom) en maakt met rechts een backkick naar de maag.

LATIANS 2/4





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5 6
Examenstof senioren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5

A
V

Stoot met rechts en stapt mee met het rechterbeen.
Stapt met het linkerbeen opzij, weert met rechts naar buiten, maakt met rechts een ronde schop naar de maag en schopt zijwaarts in
de rechter knieholte van A (A zakt door de rechterknie naar de grond), maakt vervolgens met rechts een ronde schop naar het hoofd,
maakt met rechts een voorwaartse hielkick naar het hoofd, stapt door met rechts en zet een hoofdklem door de linkerarm om de keel
te klemmen en iets op te tillen en met de rechterhand het hoofd naar voren te duwen.

6

A
V
A
V

Stoot met rechts en stapt mee met het rechterbeen, stoot vervolgens met links en stapt mee met het linkerbeen.
Weert de eerste stoot met links naar binnen en de tweede stoot met links naar buiten.
Maakt met rechts een voorwaartse schop naar de maag en zet hem achter neer.
Weert met links naar buiten, veegt met rechts naar het linkerbeen van A, draait door (linksom) en maakt met links een schop naar de
maag van de gevallen A.

7

A
V
A
V
A
V

Stoot met rechts en stapt mee met het rechterbeen.
Weert met links naar buiten.
Maakt met rechts een voorwaartse schop naar de maag (zet het been achter neer).
Weert met links naar buiten (draait voor het lichaam langs).
Maakt met links een ronde schop naar het hoofd.
Weert met beide armen, maakt met rechts een voorwaartse schop naar de maag, maakt een kap met rechts en veegt met rechts naar
het linkerbeen van A (A trekt het linkerbeen op), draait door (linksom), maakt een achterwaartse veeg met links en maakt A af met een
ronde schop (liggend) met links naar het hoofd van de gevallen A.

LATIANS 3/4





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5 6
Examenstof senioren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8

A
V
A
V
A
V
A
V

9

A
V
A
V

Maakt twee ronde schoppen naar het hoofd, eerst met links, dan met rechts.
Weert beide schoppen met een dubbele wering.
Stoot met rechts naar het hoofd (stapt niet mee).
Weert dubbel naar de buitenkant van de arm van A, pakt de arm vast, maakt een knie naar de maag met rechts, zet het rechterbeen
achter neer en maakt een backkick met rechts.
Komt weer aangelopen na weggeschopt te zijn.
Maakt een achterwaartse hielkick met rechts.
Ontwijkt de schop met het lichaam en maakt een hoekstoot met links naar het hoofd.
Vangt de stoot op met rechts, springt op de schouders van A, maakt een schouderrol naar achteren (tussen de benen door) en maakt
A af met een backkick in de onderrug met rechts.
Grijpt met rechts naar het kruis van V.
Maakt een kruiswering voor het kruis.
Maakt met rechts een reachhand naar binnen naar het hoofd van V.
Maakt met beide handen een wering naar links, maakt een armklem door met de linkerhand de pols vast te pakken en met de rechterhand
achter de elleboog aan te trekken, pakt met rechts de nek van A vast, maakt een knie met rechts naar de maag en maakt een kap in de
nek van de dubbelgeslagen A (A Maakt een schouderrol en gaat weer staan), komt van achteren, springt over A heen (bokjessprong)
en maakt een backkick met rechts in de maag van A.

LATIANS 4/4





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5 6
Examenstof senioren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 A
V
A
V
A
V
11 A
V
A
V
A
V
A
V
A
V

Stoot met rechts en stapt mee met het rechterbeen.
Blokt met links naar buiten, pakt de pols met beide handen vast, draait onder de arm van A door, gaat zitten op de rechterknie en trekt
A over de linkerschouder heen.
Maakt een schouderrol, komt omhoog en maakt een voorwaartse schop met rechts naar V.
Verplaatst zich naar links, vangt het rechterbeen van A op en gooit A achterover (salto).
Stoot met rechts en schopt voorwaarts met rechts.
Blokt de stoot met links naar buiten, ontwijkt de schop met voetwissel (lanka tika), vangt het been op, tilt het been op (A valt), springt
om de nek van A en draait in sempok.
Stoot met rechts en stapt mee met het rechterbeen.
Weert met links naar buiten.
Maakt met rechts een voorwaartse schop naar de maag (zet het been achter neer).
Weert met links naar buiten (draait voor het lichaam langs).
Maakt met links een ronde schop naar het hoofd.
Blokt de schop met beide handen, zet de linkervoet op de linkerbovenbeen van A en maakt met rechts een spinning backkick.
Komt terug met een hoekstoot met rechts.
Blokt met links naar buiten, pakt A bij de nek en maakt een offerworp.
Maakt een schouderrol en komt terug met een flying kick met rechts.
Duikt naar beneden, veegt A met een voorwaartse veeg met rechts onderuit, plaatst liggend een kap op het lichaam en schopt A weg
door een schop in de zij te plaatsen.

LATIANS BEVRIJDINGEN 1/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof senioren
12345678
1

A
V

Pakt met de rechterhand de rechterpols van V vast.
Draait met de rechterhand om de rechterpols van A, gaat met de linkerhand naar de elleboog van A, stapt met het rechterbeen naar
achteren, trekt het lichaam van A naar beneden, maakt met het rechterbeen een schop naar de neus, stapt met het linkerbeen in, draait
de rechterarm van A omhoog en zet een armklem in.

2

A
V

Pakt de beide polsen van V vast.
Draait beide polsen binnendoor, pakt de armen van A vast, trekt A aan, plaatst een kopstoot naar de neus en maakt een voorwaartse
schop met rechts naar de maag.

3

A
V

Pakt met beide handen de keel van V vast.
Slaat met beide handen de armen van A open, maakt een schop naar het kruis met rechts, zet het rechterbeen voor neer, maakt met
rechts een stoot en een elleboog naar de kin, haalt het rechterbeen naar achteren, pakt het hoofd vast en slaat deze op de rechterknie.

4

A
V

Legt de rechterarm over de schouder van V.
Stampt met de linkerhak op de rechtervoet van A, slaat met de linkerelleboog naar de maag van A (die door de klap dubbel slaat),
slaat met de rug van de linkerhand in het gezicht, klauwt naar het kruis met de linkerhand, pakt de rechterarm van A vast, veegt het
rechterbeen van A met het linkerbeen onderuit, draait door (rechtsom) en maakt met rechts een achterwaartse schop naar de maag.

5

A
V

Pakt V van achteren vast om het middel.
Slaat met de knokkels van beide vuisten op de ruggen van de handen van A, stampt met de rechtervoet op de linkervoet van A, zakt
door, trekt het linkerbeen van A tussen de eigen benen door en maakt een achterwaartse schop met rechts naar de maag van A.

LATIANS BEVRIJDINGEN 2/2





Examenstof 6 t/m 10 jaar 1 2 3
Examenstof 11 t/m 15 jaar 1 2 3 4 5
Examenstof senioren
12345678
6

Twee aanvallers (A1 en A2).
A A1 en A2 komen van achteren aanlopen en pakken ieder een pols van V vast.
V Maakt met het rechterbeen een zijwaartse schop naar A1 en maakt met het rechterbeen een ronde schop naar A2.
A1 Komt binnen bereik met het rechterbeen voor.
V Veegt achterwaarts met rechts, maakt liggend een ronde schop met rechts naar het hoofd van A1 en komt omhoog (A1 is weg).
A2 Komt van achteren en grijpt V bij het haar met rechts.
V Pakt de rechterpols van A2 met twee handen vast en trekt A2 over de linkerschouder naar beneden.
A2 Maakt een schouderrol, gaat weer staan en komt op V af.
V Maakt een spinning backkick met rechts (A2 is weg).

7

A
V

Pakt V bij het haar vast.
Steekt de rechterarm buiten langs in de rechterarm van A, duwt met links de rechterarm van A naar de rechterschouder van A, maakt
met rechts een knie naar de maag, maakt met rechts een achterwaartse veeg naar het rechterbeen van A en schopt A liggend weg met
een schop in het lichaam.

8

A
V

Pakt de nek van V van achteren met beide handen vast.
Draait rechtsom, slaat de handen van A weg en pakt met rechts de rechterpols van A vast, Maakt een knie met rechts in de maag, zet
het rechterbeen naar achteren, zakt door, trekt A over de linkerschouder heen en houdt de pols van A vast (A maakt een schouderrol),
Plaatst het rechterbeen op het lichaam en het linkerbeen op de keel en zet een armklem in.





EXAMENSTOF 6 T/M 10 JAAR

EXAMENSTOF 11 T/M 15 JAAR

Valbreken:
Voorwaarts. Achterwaarts. Tijgerval. Voorwaarts-S-Veeg.
Voorwaarts-Achterwaartse veeg. Zijwaarts. Voorwaarts-2. Tijgerval-2.
Radslag. Achterwaarts-2. Voorwaarts-3X veeg-Keep.
Basisstanden:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vierstaps:
123456789
Oefenset:
12345
Menjimpang:
1234
Djurus:
12345
Groepslanka:
1234
Kruislanka:
123
Lanka Tika:
123
Mumutar:
8 staps. 16 staps.
Sempokcomb.:
123
Lanka’s:
Garuda. Loeroes. Lanka Garuda.
Twee Dieren:
12
Wapenkata:
1 (aangepast).
Reactieoefening:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Schoppenset:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Latians:
12345
Bevrijdingen:
123

Valbreken:
Voorwaarts. Achterwaarts. Tijgerval. Voorwaarts-S-Veeg.
Voorwaarts-Achterwaartse veeg. Zijwaarts. Voorwaarts-2. Tijgerval-2.
Brugval-Keep. Radslag. Achterwaarts-2. Voorwaarts-3X veeg-Keep.
Basisstanden:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vierstaps:
123456789
Oefenset:
12345
Menjimpang:
12345
Djurus:
12345
Groepslanka:
1234
Kruislanka:
123
Lanka Tika:
123
Mumutar:
8 staps. 16 staps.
Sempokcomb.:
123
Lanka’s:
Garuda. Loeroes. Lanka Garuda.
Twee Dieren:
12
Wapenkata:
1 (aangepast).
Reactieoefening:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Schoppenset:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Veeg-Blok comb.:
1234
Offerworp:
12
Overige worpen:
Heupworp.
Scharen:
123
Balansverst.:
1
Latians:
123456
Bevrijdingen:
12345



EXAMENSTOF SENIOREN

ZA

CA

GE

K

O

ND

Basisstanden:
Vierstaps:
Oefenset:
Menjimpang:
Djurus:
Groepslanka:
Kruislanka:
Lanka Tika:
Mumutar:
Sempokcomb.:
Lanka’s:
Twee Dieren:
Wapenkata:
Reactieoefening:
Schoppenset:
Veeg-Blok comb.:
Offerworpen:
Overige worpen:
Scharen:
Balansverst.:
Wapencomb.:
Latians:
Bevrijdingen:

Voorwaarts. Achterwaarts. Tijgerval. Voorwaarts-S-Veeg. Voorwaarts-Achterwaartse veeg. Zijwaarts. Voorwaarts-2. Tijgerval-2.
Brugval-Keep. Radslag. Achterwaarts-2. Voorwaarts-3X veeg-Keep. Losse val (met steun). Keep-Kopkeep.
Radslag-Arabier. Overslag. Losse val (zonder steun). Keep-2X kopkeep. Salto.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1234567
123456
1234567
123456
ENTRUM
C
12345
HO
AT
12345
L
SI
8 staps. 16 staps.
12345
Garuda. Loeroes. Lanka Garuda. Lanka Kembangan. Lanka Empat-Arah.
12
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
123456
123
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Het ontstaan sinds 1980:
Bongkot (dhr. H. de Thomis) + Matjan Hitam (dhr. E.A. Toisuta) = Pencak Silat “Garuda”
BETEKENIS NAAM:
Pencak Silat
Sierlijk en Flitsend / Pencak Silat leert jou je te verdedigen tegen je eigen slechte invloeden.
Garuda (adelaar) Samenbundeling van de praktische waarden: snelheid, souplesse, sierlijkheid, focus en sterke overlevingswil.
GROET:
1 Linkerhand tegen rechtervuist
2 Beide handen geopend op borsthoogte
3 Armen openen naar links passang
4 Omlaag in halve sempok
5 Lichaam afsluiten
6 Stijl Garuda
7 Afsluiten

Kuntao (gevechtsstijl gebaseerd op de handen)
Silat (Indonesische gevechtsstijl)
Vragen om kracht vanuit de hemel
Vragen om kracht vanuit de aarde
Basis I.P.S.I. groet
Stijl adelaar met de samenbundeling van de praktische waarden

I.P.S.I.
Ikatan Pencak Silat Indonesia (overkoepelende moederbond Pencak Silat stijlen)
P.S.C.H. Overkoepelende organisatie stijl Garuda
Garuda Adelaar, samenbundeling van stijlen met hun praktische en culturele waarden
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GE

SI

CENTRUM H
T
O
LA

O

K

(draagtijd minimaal 04 maanden wit)
(draagtijd minimaal 12 maanden geel)
(draagtijd minimaal 18 maanden oranje)
(draagtijd minimaal 24 maanden groen)
(draagtijd minimaal 30 maanden blauw)
(draagtijd minimaal 12 maanden bruin 1)
(draagtijd minimaal 30 maanden bruin 2)

ZA

CA

wit
geel
oranje
groen
blauw
bruin 1
bruin 2
zwart 1e dan
zwart 2e dan
zwart 3e dan

ND

PEN

GRADATIES:
1) calon
2) murid muda
3) murid
4) regu muda
5) regu madyala regu
6) wekil kepala regu
7) kepala regu
8) calon pelatih
9) asisten pelatih
10) pelatih mud

PENCAK SILAT

GARUDA



