
Kyu graden Shahō Shagi en Taihai 

Graad Shahō Shagi Taihai 

5de Kyu De uitvoering van de Hassetsu dient in grote lijnen beheerst te 
worden. Correct uitvoeren van de handelingen die nodig zijn 
voor het schieten, zoals het opspannen van de boog (Yumi), 
het aan en uitdoen van de handschoen (Yugake) enz..  De 
vorm is in grote lijnen aanwezig. De fases in de Hassetsu zijn 
bekend. 

Tori yumi no shisei wordt juist gehanteerd 
Yu wordt goed uitgevoerd 

4de Kyu De volgorde van de uitvoering van de Hassetsu verloopt 
foutloos. De stijl is zo stabiel dat het schot ook voor de mato 
kan worden uitgevoerd. 

Zie 5de kyu  
Makiwara sharei wordt in basis juist uitgevoerd 

3de Kyu Alle vaardigheden van de 4e en 5e Kyu zijn aanwezig. De 
uitvoering van de Hassetsu is verder gestabiliseerd wat zich uit 
in de Tate Yoko.  

Zie 5de kyu 
In- en uitlopen van de  dojo wordt juist uitgevoerd 
Maken van rechte hoek tijdens lopen wordt juist uitgevoerd 
Yatsugae wordt juist uitgevoerd 

2de Kyu Tate-Yoko  en de sanju jumonji zijn juist. De uitvoering van de 
Hassetsu verloopt vlekkeloos , zonder vergissingen en 
gelijkmatig. 

Zie 3de kyu 
Gaan zitten, gaan staan verloopt zoals het hoort. Dozokuri als 
basis voor de Kihon is in de bewegingen zichtbaar. 
Hirakiashi wordt juist uitgevoerd (twee bewegingen, linker 
knie goed geplaatst). 

1ste Kyu Dozukuri is duidelijk zichtbaar tijdens de uitvoering van de 
Hassetsu. Dit uit zich in een stabiele tate-yoko en  stabiele 
sanjujimonji. Er is sprake van een grote Hikiwake 

Zie 2de kyu 
Maai wordt zichtbaar, bewegingen op basis van ikiai. 
Timing tijdens de sharei is afgestemd op de andere leden van 
de Tachi 

 

Kyugraden materiaal: 

4de kyu: Tsuru en nakajikake zijn in goede staat. Tsuru is correct opgespannen. Nakajikake kan op de tsuru gezet worden. 

3de kyu: Zie vorige + Pijlen zijn in goede staat. Hane en schachten kunnen goed onderhouden worden. 

2de kyu: zie vorige + Nigirigawa is in goede staat. Een nieuwe kan op de boog gezet worden.  

1ste kyu: Al het materiaal en kleding is in goede staat. Alle basishandelingen aangaande materiaal onderhoud zijn bekend, Inclusief achterliggende gedachten 

en kunnen uitgevoerd worden. 

 


