
 

1 juni 2019  Jaargang 11, nummer 6 

Inhoud 
 
Zomervakantie 
start 26 juni en 
duurt t/m 8 sep-
tember. 

 
 
1 

 
Het nieuwe 
schooljaar in 
Den Haag en 
Nootdorp. 

 
1 

Oefenfilmpje 
taijibang 

 

Maandag 10 juni 
is er geen les in 
Den Haag vanwe-
ge Tweede Pink-
sterdag. 

 

 

Voor alle lesdata: 

www.yinyang-
taichi.nl 

 

 

 

 

www.yinyang-taichi.nl 

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zomervakantie start 26 juni en duurt t/m 8 september. 

Maandag 24 juni en dinsdag 25 juni zijn de laatste lessen van dit schooljaar. Vanaf maandag 9 en dins-
dag 10 september gaan we weer van start. 

Het nieuwe schooljaar in Den Haag 

De lestijden in Den Haag blijven in het nieuwe schooljaar gelijk, dus we starten om 18.45 uur.  

In het eerste lesuur van 18.45 -19.45 uur verdiepen we in het qigonggedeelte van de les de shibashi 
serie 2 en we zullen ook sommige qigongoefeningen van shibashi serie 1 en 2 met de taijibang uitvoe-
ren. Daarna beoefenen we de taijibangvorm deel 1 en 2 en verdiepen we de 24-vorm.  

Van 19.50 -20.00 uur herhalen we kung fu waaier 1 en 2.  

Van 20.00 -20.15 uur gaan we deel 3, het martial artsgedeelte met de taijibang leren. Als je tot nu toe 
alleen het eerste lesuur meedoet, kun je als je dat wilt, vanaf september tot 20.15 uur meedoen. Je kunt 
ook een keer uitproberen of je het wel leuk vindt het martial artsgedeelte te leren.  

Van 20.15 -20.30 beoefenen we de 42-taijizwaardvorm, waarvan we een groot deel dit schooljaar heb-
ben geleerd. 

Het nieuwe schooljaar in Nootdorp 
CulturA gaat nog meer bruisen door de komst van het samenwerkingsverband van bibliotheek 
Oostland, de SWOP en het jeugdwerk. Onder de naam CulturA & Zo nemen zij vanaf 1 augustus 
het beheer van het complex over. De schriftelijke bevestiging dat de huurtijd van de balletstudio op 
dinsdag van 12.00-15.00 uur voor ons hetzelfde blijft is binnen. De eerste les is net als dit jaar van 
12.30 - tot 13.30 uur en het tweede lesuur van 14.00 -15.00 uur. Laat a.u.b. eind juni even weten of 
je doorgaat in september, dan weet ik hoeveel plaatsen ik over heb voor evt. nieuwe leerlingen. De 
tiende les van deze serie is gepland op dinsdag 10 september, dus ik hoop in september weer ie-
dereen terug te zien. 

In het qigonggedeelte van de les gaan we in september de shibashi serie 2 herhalen en we zullen 
ook sommige van deze qigongoefeningen met de taijibang uitvoeren. Daarna herhalen we de 
taijibangvorm deel 1 en 2 en starten we met de 24-handvorm.  

Oefenfilmpje taijibang vanaf de rugzijde gefilmd. 
De volgende link is van een filmpje van taijibang deel 1 en 2, dat ik drie jaar geleden heb opgeno-
men in de tuin bij onze stacaravan in Drenthe. Het is wat overbelicht hier en daar, maar het fluiten 
van de vogels op de achtergrond maakt een hoop goed. Onze stacaravan is inmiddels verkocht, 
want we vieren nu het hele jaar vakantie in onze tuin in Nootdorp.  

https://youtu.be/NWoSCUrCfRs 

Onderstaande foto’s zijn uit mijn archief. Master Jesse Tsao uit Amerika, choreograaf van de 
taijibangvorm, was in 2011 bij ons in Den Haag om het examen voor taijibang instructeur af te ne-
men en een workshop taijibang te geven. 

De gratis, openbare 
zomertrainingen in 
Nootdorp aan de 
Dobbeplas starten 
zaterdag 13 juli van 
10.00-11.00 uur. 

De trainingen in het 
Rosarium in het 
Westbroekpark be-
ginnen een week 
eerder op zondag 7 
juli van 10.30-12.00 
uur. Meer info op de 
website onder 
‘Agenda’. 
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