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De gratis zomertrainingen op zaterdagochtend zijn van 13 juli t/m 27 juli van 10.00-11.00 uur aan de 
Dobbeplas in Nootdorp. Nel geeft deze trainingen voor het eerst in Nootdorp. Iedereen die niet op les 
zit is ook welkom en taiji ervaring is niet nodig. We staan in de buurt van het zandstrandje aan de Dob-
beplas en parkeren kun je bij de schaatsbaan, vlakbij molen Windlust met het ernaast gelegen restau-
rant de Vang, Oudeweg 72. Volg op de Oudeweg de bewegwijzeringsborden naar ‘P De Vang-eten en 
drinken’ 300 meter voorbij het restaurant. Na afloop van de training kun je hier, als je dat wilt wat eten 
en drinken. Vanuit Den Haag is de Dobbeplas te bereiken door bij halte Spui over te stappen op tram 
15 richting Nootdorp, laatste halte uitstappen en dan nog 15 minuten te lopen. Je kunt ook op Den 
Haag Centraal  bij de roltrap naar boven op de metro e-lijn richting Rotterdam overstappen en uitstap-
pen bij halte Nootdorp en dan nog 15 minuten lopen. De data in augustus worden later bepaald en ko-
men op de website onder ‘agenda’. We beoefenen diverse qigongseries en taijibasisoefeneningen. 
Neem je taijibangstokje mee. Als het regent gaat de training niet door. Inmiddels staat de activiteit ver-
meld op de digitale agenda van Telstar online. Het is spannend hoeveel mensen er dit eerste jaar op af 
komen. 

Maurits geeft deze zomer weer gratis trainingen in de Rozentuin in het Westbroekpark in Den Haag. De 
zomertrainingen starten op zondag 7 juli en duren t/m zondag 25 augustus en zijn van 10.30 tot 12.00 
uur. De locatie is in de Rozentuin van het Westbroekpark. De ingang zit aan de Kapelweg. Er is een 
fietsenstalling aanwezig. Het is bereikbaar met tram 9 en bus 21. Met de auto komt u via de nieuwe 
Duinweg bij de hoofdingang. Er is parkeergelegenheid aan de Kapelweg. De training start met een 
warming-up, qigong en daarna worden er diverse taichi hand– en wapenvormen gelopen (o.a. de 24-
handvorm en de kungfuwaaier).  

 

  

 

Link naar Taiwan qigongserie. 

Zomertrainingen in Nootdorp van start vanaf zaterdag 13 juli. 

 Waarschijnlijk gaan we deze zomer in Nootdorp ook de ‘Taiwan’ qigongserie oefe-
nen bij de zomertrainingen. Deze qigongserie heb ik in Taiwan in oktober 2014 
geleerd van Master Luoke Chen, die onze begeleider was tijdens de rondreis na 
de WK Taijiquan. Het filmpje in onderstaande link heb ik daarna thuis gemaakt 
voor de leerlingen om, als ze dat willen, te oefenen. https://youtu.be/zqd46Wg1HVA 

Zomertrainingen in het Westbroekpark vanaf zondag 7 juli  
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