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In Den Haag is er in de vakantie nieuwe vloerbedekking in het halle-
tje gelegd en is de zaalvloer goed gereinigd. Ook is het schoon-
maakrooster aangepast, zodat het minder werk voor lestijd is om de 
zaal er netjes uit te laten zien. 

In Nootdorp heeft de balletstudio een geheel nieuwe vloer gekregen. 

Het is even wennen van lichtgrijs naar zwart, maar het ziet er prach-
tig uit. 

 

Sportzalen in de vakantie opgeknapt 

 

 

Afbeeldingen Da Wu qigongserie 

Nieuw lesprogramma voorspoedig van start. 

Het schooljaar is weer begonnen. De eerste weken trainden we in Den Haag nog buiten i.v.m. het mooie 
weer, maar de herfst is weer aangebroken en we trainen weer binnen. Het leren van de nieuwe qigongse-
rie, Da Wu, gaat voorspoedig en deze sierlijke ‘Grote Dans’ serie houdt ons soepel en laat de energie 
stromen.  

De kungfuwaaiervorm 1 wordt aangeleerd het eerste uur in Den Haag en voor het tweede lesuur in Noot-
dorp en de waaiers knallen al steeds soepeler open. Een link naar een opname van me waar je deel 1 en 
2 van de kungfuwaaiervorm 1 kunt oefenen: https://youtu.be/4CqzMkktaWk 

De 42-handvorm met bewegingen uit vier taiji stijlen vordert in Den Haag gestadig. Naast de bewegingen 
uit de traditionele Yangstijl zijn er bewegingen uit de Wu-, Chen- en Sunstijl. Omdat de gevorderden de 
kungfuwaaier 2 vorm al kunnen lopen, zijn er al veel bekende bewegingen. Een video van deze vorm 

voor een spiegelwand:https://youtu.be/AIzE3eMCmQo  

In Nootdorp lopen de beginners al enthousiast de eerste basisstappen. Een link naar een demo van de 
eerste twee delen van de taijibang vind je hier:https://youtu.be/YPZmU1VDlJE 

Alleen in de beginnergroep zijn er nog drie plaatsen vrij, de andere groepen zitten allemaal vol. 
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