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Toelichting bij afbeeldingen:

- Kempogroet.
01 Startpositie
02a Stap met links uit in kiba dachi en breng met een cirkelbeweging de rechtervuist omhoog  
 naar de linker openhand.
02b Maak met rechts een neerwaartse onderarmparering (versterkt door de linkerhand), gaiwan  
 osae uke.
03 Rechterbeen bijtrekken in neko ashi dachi (schuin naar rechts), rechtervuist naar rechter 
 heup en met links een onderarm parering geven van buiten naar binnen, waarbij de linker 
 hand een tijgerklauw is. 
04a De aanvallende arm met links naar beneden drukken, te osae uke, als de linker tijgerklauw  
 op heuphoogte is gaat de rechtervuist met een palm aanval naar het voorhoofd.
04b Op het moment dat de rechter palm contact maakt trek je de rechterarm iets naar beneden  
 en gaat de palm als een tijgerklauw, tori ashi, over het gezicht heen.
05a Trek je rechterbeen op met de voet op kniehoogte.
05b Maak nu met rechts een kansetsu geri naar de knie (let goed op de heupinzet).
06 Rechtervoet achter neer zetten in zenkutsu dachi met de rechtervuist op linker open hand.
07a Trek rechtervoet bij de linkervoet en met linker openhand check-dekking. Draai boven-  
 lichaam licht naar rechts om de aanval te ontwijken.
07b Maak met links een onderarm parering naar beneden, te osae uke.
08 Stap met rechts naar voren in zenkutsu dachi en geef met rechts direct een jodan ura tsuki,  
 hou de linker openhand als dekking onder de oksel.
09 Kijk naar links.
10a Zet de linkervoet achterlangs naar rechts in een kake dachi, tegelijkertijd met links een vuist  
 maken en de rechter openhand op de vuist zetten.
10b Zak iets dieper in de stand en maak een linker ellenboog parering, gedan empi otoshi uke.
11a Draai op de bal van de voeten 180 graden linksom, de rechtervuist gaat naar de linker  
 schouder, de linkervuist gaat naar de rechterheup.
11b Met rechtervoet voorlangs naar links stappen in kake dachi en tegelijkertijd een dubbele  
 wering maken, links jodan uchi uke, rechts gedan barai.
12a Maak met rechts een zijwaartse trap, chudan yoko geri.
12b Tussenstand.
13a Zet de rechtervoet naar voren in een boogstand, shorin zenkutsu dachi, linker openhand als  
 check-dekking voor het gezicht, rechter openhand bij de linkerheup, bovenlichaam is iets  
 naar links gedraaid.
13b Maak nu met rechts een koken uchi naar het onderlichaam, waarbij de heup krachtig wordt  
 ingezet door rechtsom te draaien.
14 Draai nu een kwartslag linksom en trek het linkerbeen bij in neko ashi dachi. De linker en  
 rechter koken worden in de centrale lijn voor het lichaam gehouden. De rechter koken is ter  
 hoogte van de linker ellenboog. Je kunt over de de linker koken heenkijken.
15a Stap met de linkervoet naar voren in zenkutsu dachi, de open handen naar beneden.
15b Maak nu een dubbele pols afweer, morote koken uke. Begin de afweer smal, maar op het  
 moment van contact druk je de polsen iets naar buiten.
16 Pak de polsen vast en trek ze naar je toe, tsukamite. Trek de buik iets in en hou de onder- 
 armen tegen elkaar.
17 Naar voren slippen (yori ashi), in zenkutsu dachi en een dubbele palm aanval naar de 
 sleutelbeenderen plaatsen, morote shotei uchi.
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18 Maak met rechts een voorwaartse trap, chudan mae geri kekomi.
19 Kijk naar rechts. 
20 Met rechtervoet voorlangs naar links stappen in kake dachi en tegelijkertijd een dubbele  
 wering maken, links jodan uchi uke, rechts gedan barai.
21a Zet de linkervoet naar links op 1 lijn met de rechtervoet. Draai een kwartslag rechtsom en  
 trek de rechtervoet bij in een neko ashi dachi. De open handen worden aan de zijkant van  
 het lichaam in positie gebracht.
21b Breng de polsen naar elkaar toe.
21c Maak nu een dubbele hoge palm afwering, morote shotei uke. Let erop dat de polsen en  
 onderarmen tegen elkaar zitten.
22a Stap met de rechtervoet naar voren in zenkutsu dachi en trek de aanvallende arm naar je  
 rechterheup, tsukamite.
22b De linkerhand houdt de arm vast, terwijl met rechts een meskant handslag naar de nek   
 wordt gegeven, shuto uchi komi.
23 Geef met het linkerbeen een afwering met de binnenkant van de voet, teisoku mawashi   
 uke.
24a Trek de linkervoet terug naar kniehoogte, rechter open hand als check-dekking voor het   
 lichaam en de linkerellenboog naar achteren.
24b Zet de linkervoet naar voren in shorin zenkutsu dachi  (tussenstand).
24c Draai op de bal van de voeten een kwartslag rechtsom in kiba dachi en geef tegelijkertijd  
 een linker ellenboog tegen de rechter open hand, empi mawashi uchi.
25 Geef een linker omgekeerde vuistslag naar links, uraken yoko uchi. Trek de rechtervuist  
 tegelijkertijd krachtig terug naar de rechterheup.
26 Kijk naar rechts.
27a Linkervuist als check-dekking voor het gezicht, de rechter open hand naar de linkerheup.
27b Draai op de bal van de voeten een kwartslag naar rechts in shorin zenkutsu dachi en geef  
 met rechts een koken uchi naar het onderlichaam.
28 Kijk naar links.
29 Draai op de bal van de voeten een halve slag naar links in shorin zenkutsu dachi en geef  
 met rechts een steek, nukite, naar het onderlichaam.
30a Pak vast.
30b Trek de rechtervuist terug en geef direct met links een meskant handslag, shuto uchi, naar  
 de onderbuik.
30c De rechtervuist gaat verder omhoog en wordt een koken uchi aanval.
31a Draai een kwartslag rechtsom met het rechterbeen en trek het linkerbeen bij in neko ashi  
 dachi. Links open hand , rechts vuist, gevechtshouding.
32-33 Kempogroet.
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