
 

 Jaargang 13, nummer 3                                                                                                       1 maart 2021 

Van de winter 
naar het voor-
jaar 2021. 
 
Over de 8-
vorm 

 

Buitenles aan 
de Dobbeplas 
op maandag 1 
maart. 
 

 

Voor o.a. de 
lesdata zie: 

www.yinyang-
taichi.nl 

 

  
Als er versoe-
pelingen voor 
de trainingen-
komen in 
maart laat ik 
het je per mail 
weten. 

 

 

www.yinyang-taichi.nl 

          

 

Van de winterse sferen met ijs en sneeuw heeft iedereen half februari op eigen wijze kunnen genieten. Er 
lag zoveel sneeuw dat er zelfs een week geen tai chi gegeven kon worden, want de wegen waren te glad 
om op de fiets naar les te kunnen komen. Maar nadat de dooi razendsnel inzette, konden we weer met 
groepjes van twee personen op maat oefenen. De 24-vorm wordt verdiept, de 8-vorm aangeleerd of her-
haald en de sabelvorm nadert al het laatste deel, waarna we deze helemaal kunnen inoefenen. De tem-
peraturen zijn inmiddels voorjaarsachtig, dus de langlaufkleding als extra laag, kan ik weer thuislaten. Ho-
pelijk kunnen we over een paar weken weer in groepjes van vier buiten sporten, zodat er iedere week lesjes 
van minimaal 40 minuten kunnen worden gegeven. De zaal in mogen klinkt nog als toekomstmuziek, maar 
buiten is ook goed te doen. 

Een link naar een nieuwe opname van de 8-vorm door mezelf gelopen: https://youtu.be/W3cCUnENSx4 

Nog een link naar een opname van de 8-vorm achterzijde:https://youtu.be/kA8zPsxaXzs 

De opname van de 8-vorm door Maurits, vanaf de voorzijde: https://youtu.be/ONFoP-Ukp7M 

 

 

 

 

 

 

  

 Van de winter naar het voorjaar 2021. 

  

 

Op maandag 1 maart wordt de les aan de Dobbeplas uitgebreid naar  
een les van 10 tot 11 uur voor twee personen en een les van 11 tot 12 
uur, ook voor twee personen. Deze lessen zijn inmiddels volgeboekt. De 
buitenles op maandag 5 april valt op Tweede Paasdag en komt daar-
door te vervallen. 

Volgende buitenles aan de Dobbeplas op maandag 1 maart 10 uur. 

 

De 8-vorm werd pas in het jaar 2000 geïntroduceerd. Deze routine behoort tot de moderne Yang-stijl 
taijiquan. Typisch aan de 8-vorm is dat er geen echte passen in voorkomen. Je hebt dan ook zeer weinig 
ruimte nodig om deze routine uit te voeren. Technisch is de 8-vorm wel een veeleisende vorm, elke bewe-
ging wordt zowel links als rechts met grote precisie uitgevoerd. Deze vorm ligt wel binnen het bereik van 
een beginner maar het is zeker nodig om daarnaast basisvaardigheden zoals de stappen, in te oefenen. 

De 8-vorm is zeer technisch en symmetrisch van opbouw: elk van de 8 posities wordt langs de rechter- en 
de linkerkant uitgevoerd. Stappen komen er bijna niet in voor, enkel bij wolkenhanden worden een paar 
pasjes opzij gezet. Je hebt voor de 8-vorm dus bijzonder weinig plaats nodig, een ruimte van 2 meter bij 1 
meter volstaat ruimschoots. In feite bevat deze vorm 10 posities wanneer we openen en afsluiten meetel-
len. Soms wordt er dan ook naar verwezen als de 10-vorm.  
 

1.  Openen (qi shi)  
2.  Duw de aap terug (dao nian hou)  
3.  Borstel de knie, draaistap (luo xi ao bu)  
4.  Scheid de manen van het wilde paard (ye ma fen zong)  
5.  Wolkenhanden (yun shou)  
6.  Gouden haan staat op een been (jin ji du li)  
7.  Trap met hiel (deng jiao)  
8.  Grijp de mus bij zijn staart (lan que wei)  
9.  Kruis de handen (shi zi shou)  
10.Sluiten (shou shi)  

 

Inhoud: 

Achtergrond informatie over de 8-vorm. 
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