
Lesinhoud lesblok (=10 lessen) Iedere les starten we met een Chi Kung warming-up. 

Na de warming-up volgt het eerste deel. Deze is het aanleren van bewegingen vanaf het begin 

van de *vorm, met steeds een houding/stapje erbij, gevolgd door het aanleren van de lage 

buikademhaling tijdens deze intrigerende bewegingen.  

Het tweede deel van de les bestaat uit het aanleren van het laatste stukje uit de vorm, met 

steeds een houding/stap terug, echter, zonder het aanleren van de ademhaling. Uiteindelijk zal 

het begin en het einde elkaar kruisen, we noemen dat het “knooppunt”. Vervolgens gaan we, 

stap voor stap, naar het einde van de vorm werken aan een uitleg houding inclusief de juiste 

in- en uitademing. In het tweede deel van het uur gaan we vanaf het knooppunt, stap voor 

stap, terug naar het begin van de vorm met de puntjes op de i. Uiteindelijk (na een paar jaar) 

hebben we de vorm tweemaal doorgenomen.  

 

*vorm: intrigerende trage, afwisselend met snelle, bewegingen van ongeveer 15 minuten 

achtereenvolgend. De vorm die we bij Tai Chi Friesland beoefenen bestaat uit een combinatie 

van de Yang, Wu en de Chen stijl. 

 

Betekenis afkortingen in het lesblok: nr normale richting, ar andere richting, wl wandelles, vo 

videoopname, vv vorm volledig  

 

 

theaterzaal – maandagochtend 10.00 uur – 11.00 uur   

2 september                                                                                                                             les 1   nr 

9 september                                                                                                                             les 2   ar 

16 september                                                                                                                           les 3  wl 

23 september                                                                                                                           les 4   ar 

30 september                                                                                                                           les 5  vo 

7 oktober                                                                                                                                  les 6   ar 

14 oktober                                                                                                                                les 7   nr 

21 oktober                                                                                                                                les 8   ar      

28 oktober                                                                                                                                les 9  wl 

4 november                                                                                                                              les10 vv 

 
 

11 november 

18 november 

25 november 

2 december 

9 december 

16 december 

6 januari 

13 januari 

20 januari 

27 januari 
 

 

 

 

 



3 februari 

10 februari 

17 februari 

24 februari 

2 maart 

9 maart 

16 maart 

23 maart 

30 maart 

6 april 
 

 
 

 

 

 

theaterzaal – woensdagavond 19.45 uur – 20.45 uur  

4 september                                                                                                                             les 1   nr 

11 september                                                                                                                           les 2   ar 

18 september                                                                                                                           les 3  wl 

25 september                                                                                                                           les 4  ar 

2 oktober                                                                                                                                   les 5 vo 

9 oktober                                                                                                                                   les 6  ar 

16 oktober                                                                                                                                 les 7  nr 

23 oktober                                                                                                                                 les 8  ar 

30 oktober                                                                                                                                 les 9 wl 

6 november                                                                                                                              les10 vv 

 
 

13 november 

20 november 

27 november 

4 december 

11 december 

18 december 

8 januari 

15 januari 

22 januari 

29 januari 

 
 
 
 
 
 
 



5 februari 

12 februari 

19 februari 

26 februari 

4 maart 

11 maart 

18 maart 

25 maart 

1 april 

8 april 

 
 
 
 
 
 


