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Inhoud 
 
Afsluiting me-
morabel jaar-
met einde-
jaarslessen. 
 
Volgende bui-
tenles in Noot-
dorp 7 decem-
ber 10 uur. 

 

Voor de lesdata 
zie: 

 

www.yinyang-
taichi.nl 

 

  
 

Iedereen fijne 
feestdagen 
toegewenst!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerstva-
kantie is van 
maandag 21 
december 
2020 t/m zon-
dag 3 januari 
2021 

Vanaf dinsdag 
5 januari star-
ten we weer 
met de lessen. 

 

 

 

www.yinyang-taichi.nl 

          

 

De eindejaarsles in Den Haag is zaterdag 19 december voor iedereen van 10.00-11.30 uur. De eindejaars-
les in Nootdorp valt binnen de gewone lestijd op dinsdag 15 december. 

Vanaf 19 november trainen we weer met de hele groep in de zalen in Den Haag en Nootdorp. In de twee 
weken ervoor mochten we slechts in groepjes met twee leerlingen oefenen en dat was heel bijzonder. Veel 
persoonlijke aandacht en nog meer ruimte dan anders.  

Inmiddels zijn we helemaal gewend aan het nieuwe afstand houden voor en na de les en de vaste plaats in 
de zaal. Tijdens taiji en qigong houd je altijd al afstand, dus de aanblik in de zaal is niet veel anders dan 
voorheen.  

Om alvast even terug te blikken op dit jaar heb ik hieronder een kort overzicht gemaakt met hoe de lessen 
dit jaar verlopen zijn: 

Tijdens de eerste lockdown van maart tot half mei is er thuis geoefend met de digitale lesbrieven. Maar 
liefst 40 YouTube filmpjes zijn er opgenomen als ondersteuning bij het oefenen. Daarna zijn we vanaf half 
mei tot eind augustus met de liefhebbers buiten gaan trainen, eerst met lessen en aansluitend de zomertrai-
ningen in Nootdorp, het Zuiderpark en het Westbroekpark.  

In september konden we met het prachtige weer in Den Haag een paar keer buiten op het schoolplein trai-
nen. Het nieuwe tijdstip van de les op zaterdagmorgen bevalt menigeen erg goed. Inmiddels trainen we in 
Den Haag weer in de gymzaal, die we met de buitendeur open en ventilatie lekker fris kunnen houden. In 
Nootdorp zijn de groepen wat kleiner, dus hoefde er minder aangepast te worden.  

Sommige leerlingen zijn tijdelijk gestopt, wegens uiteenlopende redenen, waar we allemaal begrip voor 
hebben. Voor sommigen is de maandelijkse buitenles in Nootdorp een oplossing. Hopelijk komt er in 2021 
na het vaccineren wat meer vrijheid voor allen. 

Het was heel erg fijn van alle leerlingen dit jaar begrip te krijgen en waardering voor de aangepaste lessen. 
Met wat creativiteit viel er toch veel tai chi en qigong te beoefenen.  

Tijdens de laatste les van dit jaar gaan we zowel in Nootdorp als Den Haag de 8-vorm oefenen. Een link 
naar het filmpje dat ik een paar jaar geleden heb opgenomen:https://youtu.be/wk_Ir0W9TfE 

Een prachtige uitvoering vanaf de rugzijde, die je mee kunt oefenen: https://youtu.be/MhWIIdVyWVs 

Afsluiting memorabel jaar op dinsdag 15 en zaterdag 19 december 

  

 

Ben je echt een buitenmens, ervaar dan eens een buitenles qigong/tai chi aan de Dobbeplas in Nootdorp. 
De buitenles is iedere eerste maandag van de maand van 10.00– 11.00 uur. Warme kleding aan en heer-
lijk aan de elementen overgeleverd zijn met een spectaculair uitzicht op de Dobbeplas. Het programma 
staat los van het zaalprogramma en is ook geschikt voor mensen die niet op les zitten. Je kunt op de dag 
zelf beslissen of je meedoet en je hoeft je niet van te voren aan te melden. De les kost 9 euro en wordt 
naar keuze contant of met een betaalverzoek/overmaken betaald. Als je in principe interesse hebt kun je je 
aanmelden met je 06nummer en dan zet ik je naam in de verzendapp. Je krijgt dan uiterlijk een uur voor de 
les via een app te horen of de les doorgaat of niet. Je kunt het ook op de homepage van de website lezen, 
als je liever niet op de appverzendlijst wilt. Neem je tai ji stokje a.u.b. mee als je dat hebt. Ik neem er wat 
extra mee. Als het tijdens de les licht gaat regenen dan is een poncho handig om aan te trekken. We be-
spreken na de les op 7 december of we ermee doorgaan in het nieuwe jaar.  

Volgende buitenles aan de Dobbeplas op maandag 7 december 
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