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Verzamelen bij de kruising 
Heijendaalseweg/Scheidingsweg 

WELKOM aldaar! 
 

Workshops T’ai Chi en 
meer 

in Heumensoord. 
 

Iedere donderdag om 09:15 

 

Ons werkterrein…. 

Willem verzorgt 

de workshops 

Wat is het inspirerend om hier 

T’ai Chi te mogen doen! 

Doe je mee? 

Deze boom geven we een 

2e leven als 

multifunctionele trainer! 



Onderdeel 1:  

Meer nadruk op cardio en 
spierconditie.  

Een belangrijk principe van T’ai Chi is doen 

door niet te doen”.  Dat kun je op 2 ma-

nieren uitleggen: 

 je tegenstander op het verkeerde 

been zetten door niet te doen wat 

hij of zij verwacht. 

 met zo weinig mogelijk inspanning 

zoveel mogelijk bereiken. 

In dit deel hoop ik dat je ervan bewust 

raakt dat er een verschil is tussen spier-

kracht en “chi”kracht. Maar daar zullen we 

beiden voor moeten ervaren. En dat maakt 

dit deel wat lastig voor mensen die  slecht 

ter been en ter hart zijn. Maar 

Onderdeel 2:  

Meer nadruk op ontspanning 
dus: 

niet gewanhoopt! Een ander principe van T’ai Chi 

is: ONTSPANNING! En daarvoor staan ons veel 

oefeningen ter beschikking. Op het gebied van 

ademhaling, lichaamsbewustzijn, houding, meditatie. 

We gaan aan de gang met principes van T’ai Chi, 

soms door middel van de vorm, maar meestal met 

wat het bos ons biedt. 

Dat behoeft wat toelichting. De meeste mensen 

verstaan onder T’ai Chi de vorm. Het aanleren van 

die precieze choreografie (kata) is voor veel men-

sen echter tamelijk ingewikkeld en vergt trouwe 

aanwezigheid. Maar omdat ik  het belangrijk vind 

om de workshops “open” te laten zijn, dus ook al 

kom je maar af en toe, gaan we meer bezig met de 

principes van de T’ai Chi. 

De workshops zijn geheel gratis 

omdat ik de “zegeningen” van 

T’ai Chi met zoveel mogelijk 

mensen wil delen. Ook al heb je 

niet een dikke portemonnee!  

Om 09:15 

Verzamelen bij de 
kruising 

Heijendaalseweg/
Scheidingsweg 

Workshops T’ai Chi  In 2 aparte delen 

Maar kijk regelmatig op 

www.taichinijmegen.nl 

voor data en uitzonderingen! 

 

En dat wordt makkelijker als je 

je op die site abonneert op 

feeds. (rechterkolom onderaan) 

Kienhuis
Notitie
los van de vorm dus...


