
 

 Jaargang 13, nummer 5                                                                                                       1 mei 2021 

Buitenlessen 
met groepjes 
van vier gaan 
voorlopig door. 
 
Ba Duan Jin, 8 
brokaat qigong 

 

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 
lessenserie in 
Nootdorp start 
dinsdag 18 
mei. 

In Den Haag 
start de nieu-
we lessense-
rie op zater-
dag 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 

          

 

 Buitenlessen met groepjes van vier gaan voorlopig door. 

  

 

De volgende les is op maandag 3 mei van 10-11 uur. Er kunnen 
momenteel vier personen mee doen. Deze les zit inmiddels vol. 
Heb je interesse om een keer mee te komen doen, laat het even 
weten, dan plan ik een extra lesuur van 11 tot 12 uur. 

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

 

 

Inhoud: 

 

Na vanaf 15 december warm aangekleed buiten te heb-
ben geoefend, breken nu de maanden aan met aange-
naam voorjaarsweer. In Den Haag staan we inmiddels 
weer aan de achterzijde van het gebouw, waar we 
meer ruimte en zonneschijn hebben. Het trainen buiten 
in kleine groepjes bevalt sommigen nog beter dan het 
trainen in de zaal, dus ieder nadeel heeft zijn voordeel 
zullen we maar zeggen. 

In Nootdorp bevalt de plaats achter CulturA & Zo ook 
goed. Hier is de keuze tussen oefenen op een plekje in 
de zon of schaduw mogelijk voor iedereen. 

Wanneer we weer met een hele groep buiten mogen 
sporten is afwachten. Ik laat jullie per mail weten wan-
neer dat het geval is. Mogelijk willen dan leerlingen die 
tijdelijk gestopt zijn met lessen ook weer mee gaan 
doen. Een buitenles uitproberen is altijd mogelijk om weer te wennen. Als je weer mee wilt komen doen, 
laat het dan a.u.b. even weten. 

Inmiddels hebben we de 8 brokaat qigong, de versie van de Chi-
nese Health Qigong Association bijna helemaal geleerd. Als je wilt 
kun je thuis oefenen met de volgende links:  

Een 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   

Hiernaast een foto die gemaakt is in 2014 in Taiwan, toen we met 
het Nederlands Taiji Team meededen aan de World Champig-
nonship. 

 

 

Ba Duan Jin, 8 brokaat qigong. 

‘Omarm de maan’, filmpje van Maurits 
In de spiegelvormen maak je de bewegingen die in de 24 vorm slechts 1 kant uitgevoerd worden 
ook de andere kant op. De vormen zijn symmetrisch, de gewone richting wordt eerst gelopen, daar-
na de spiegelzijde. Hierdoor zijn de spiegelbewegingen gemakkelijk en met plezier aan te leren. 
Omarm de maan bevat de eerste 6 bewegingen uit de 24 vorm, beweging 7 t/m 12 met dezelfde 
volgorde maar in spiegelbeeld. Klik hier voor de link. 
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