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Vanaf april 
Ba Duan Jin 
op lesprogram-
ma. 

 

Buitenles aan 
de Dobbeplas 
op maandag 3 
mei 
 

 

Voor o.a. de 
lesdata zie: 

www.yinyang-
taichi.nl 

 

  
Als we weer 
de zaal in mo-
gen om te trai-
nen laat ik het 
jullie per mail 
weten. 

De nieuwe les-
senserie in 
Nootdorp start 
dinsdag 18 
mei. 

In Den Haag 
start de nieu-
we lessenserie 
op zaterdag 15 
mei. 

 

De meivakan-
tie is van 26 
april t/m 9 mei. 

De buitenles 
aan de Dobbe-
plas op 3 mei 
valt in deze 
vakantie, maar 
gaat door. 

 

 

www.yinyang-taichi.nl 

          

 

Momenteel trainen we in groepjes van vier buiten en de lessen duren in Den Haag 40 minuten en in Noot-
dorp een uur. Ieder die buiten wil trainen komt iedere week aan de beurt en het programma loopt door. 

Vanaf 3 april doen we bij de inleiding van de les de 8 brokaat qigong, de versie van de Chinese Health 
Qigong Association. Na de instructie bij de les kun je thuis oefenen met de volgende links:  

Een nieuwe opname voor-en achterzijde van master Faye Li Yip van de Britse Health Qigong Association: 
https://youtu.be/rSzpTLQap0o  

Een link naar een nieuwe uitvoering in spiegelbeeld van master Faye Yip: Versie Faye Yip 

Een uitvoering van dr. Yang Bailong van de CHQA https://youtu.be/Uf8bDFrYrRc   

 

 

 

 

 

  

 Vanaf april Ba Duan Jin, acht brokaat qigong, op het programma. 

  

 

De maandelijkse buitenles aan de Dobbeplas op maandag 5 april valt op Tweede Paasdag en 
komt daardoor te vervallen. De volgende les is op maandag 3 mei van 10-11 uur. Er kunnen vier 
personen mee doen met deze les. Voor de vier vaste deelnemers is een plekje gereserveerd. 
Bevestig, als je andere keren geweest bent, a.u.b. even of je komt of niet, dan weet ik of er 
plaats is voor anderen. Heb je interesse om een keer mee te komen doen, laat het even weten, 
dan plan ik evt. een extra lesuur van 11 tot 12 uur. 

Volgende buitenles aan de Dobbeplas op maandag 3 mei om 10 uur. 

 

 

 

 

Inhoud: 

Achtergrond informatie over de 8-vorm. 

http://www.yinyang-taichi.nl
http://www.yinyang-taichi.nl
http://www.yinyang-taichi.nl
https://youtu.be/rSzpTLQap0o
https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=3BC905C1F6E9ACEEDCCF3BC905C1F6E9ACEEDCCF&q=ba+duan+jin+deyin&shtp=GetUrl&shid=0378274e-2663-4446-bd0d-5f4452838af4&shtk=QmEgRHVhbiBKaW4gSGVhbHRoIFFpZ29uZyAtIDYgbWludXRlcyBNaXJyb3IgdmVyc2lvbg%3D%3D&shdk=VGh
https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=3BC905C1F6E9ACEEDCCF3BC905C1F6E9ACEEDCCF&q=ba+duan+jin+deyin&shtp=GetUrl&shid=0378274e-2663-4446-bd0d-5f4452838af4&shtk=QmEgRHVhbiBKaW4gSGVhbHRoIFFpZ29uZyAtIDYgbWludXRlcyBNaXJyb3IgdmVyc2lvbg%3D%3D&shdk=VGh
https://youtu.be/Uf8bDFrYrRc
https://bezoekchina.nl/de-chinese-cultuur/chinees-nieuwjaar-2021/
https://youtu.be/aAwbJ9MO91I

