
voorjaar 2008 januari t/m mei

Nieuwsbrief

YOGA & TAI CHI SCHOOL KENNEMERLAND

Agenda januari t/m mei 
Yoga & Tái Chi voor een ieder die belangstelling heeft!

Parktrainingen Tái Chi, varen en Tái Chi met de Hubertus Krommenie naar de kaas stad Alkmaar, yoga & Tái Chi op het strand, oefen sessies zwaard, 
waaier, sabel en speervorm in Spaarnwoude enz. Wij blijven actief en houden ons lichaam en geest soepel, sterk en helder met Yoga en Tái Chi!
Een prettig en leerzaam Yoga en Tái Chi seizoen 2008 gewenst.

Met vriendelijke groeten, 
Jan Langedijk 

1. Zaterdag 16 februari Workshop Tá Chi Zwaard (voor iedereen die 
wel of geen ervaring heeft met zwaard, wel met Tá Chi) met Epi van 
de Pol voorzitter van de STN. Het thema karakteristieken van het 
Chinees zwaard (jian), aandacht (chi), verbinding zwaard via hand, 
arm en lichaam met de voet om grond in het zwaard te krijgen. 
Inspiratie van Meester Scott Rodell.
2. Zondag 2 maart Workshop &  Concert met de Shakuhachi speler 
Kees Kort en Didgeridoo speler Timmy Prediks. De Shkuhachi 
Japanse meditatie fl uit in combinatie met de Didgeridoo en Vini-Yoga 
medetatie, verzorgd door Jan Langedijk.
3. Zaterdag 13 april Workshop spirituele EHBO. Leren werken met 
energie door Ingrid Homveld fysio- en cranio-sacraal therapeut en 
Ellen Geldtelder, hypnotherapeut.
4. Zaterdag 26 april Wereld Tái Chi dag : zoals ieder jaar op de 
laatste zaterdag van april wordt wereldswijd tái chi gedaan in de 
openlucht. We willen wereldwijd een golf van positieve energie 
verspreiden. Voor het zesde jaar in het Haarlemse Kenaupark van 
12.00 tot 13.00 uur. Neem die dag de zon mee en natuurlijk je hele 
familie en al je vrienden. 
5. Vrijdagavond 16 mei Tái Chi Feestavond! Zoals ieder jaar sluiten 
wij gezamenlijk de winter Tá Chi periode af met een feestelijke Tá Chi 
avond, waarbij je prachtige demonstraties kan zien. We sluiten de 
avond af onder het genot van Chinese hapjes en thee. Locatie 
Volksuniversiteit Haarlem.

6. Op 27/28/29 mei start zomer parktrainingen. Tái Chi Parktrai-
ningen in Hoofddorp, Haarlem, Santpoort en Beverwijk. Geschikt 
voor iedereen met of zonder ervaring (meer informatie in de volgende 
nieuwsbrief).
7. Workshop 1 Wei Tuo Chi Kung. Wei Tuo Chi Kung is zeer 
populair in de parken van China en een must voor iedereen die zorg 
besteedt aan zijn of haar lichaam en gezondheid. Vervolg  Tái Chi, de 
vier Dieren Chi Kung, een vervolg op de populaire Wei Tuo, door Tái 
Chi docente Helga Donders. Datum nog niet bekend. 
8. Trainen - Workshop Tá Chi Cheng hsin / Pushing Hands. In het 
begin bij het trainen van Pushing Hands / Cheng hsin zullen we de 
cirkels met één arm aanleren. Hierna wordt er begonnen met de 
klassieke bewegingen van de cirkels met twee armen. De basisbewe-
gingprincipes van Tái Chi Chuan zijn: 1. het lchaam goed gecentreerd 
houden. 2. het lichaam buigzaam laten zijn. 3. de handen (Pong) van 
het eigen lichaam houden. Het doel van de pushing hands is tweele-
dig: Yìin en Yáng.  Door Jan Langedijk en gastdocenten. Datum nog 
niet bekend.
9. Trainen - Workshop Tái Chi- oefen sessies voor de waaiervorm, 
zwaardvorm, sabelvorm en de speervorm.
In de volgende nieuwsbrief staan weer lezingen, workshops en tips 
vermeld voor de zomer. Datum nog niet bekend.

Het voorjaar staat voor de deur. In deze nieuwsbrief een 
kleine terugblik met hoogtepunten van het najaar 2007 
september t/m december en een vooruitblik naar het voor-
jaar 2008. Wat er allemaal komen gaat op het gebied van 
yoga en Tái Chi, zoals lessen, ontmoetingsdagen, uitstapjes, 
workshops en lezingen. 
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Een dag spirituele EHBO
Het is zaterdag 13 oktober. De vuurdoop voor Ingrid 

Homveld en Ellen Geldtelder.  Weken van voor-

bereiding gingen er voor de beide dames aan 

vooraf, maar nu is het zover. Op deze prach-

tige, zonnige zaterdag in oktober geven zij 

hun eerste gezamenlijke workshop Spirituele 

EHBO. Het is volle bak. Een kring vol mensen 

zittend op een matje, wachten op wat gaat ko-

men. Het belooft een boeiende dag te worden.

Ellen is hypnotherapeut en vertelt het een 
en ander over energiepsychologie. Natuur-
lijk wordt er niet alleen veel verteld maar 
moeten de deelnemers zelf ook aan de slag. 
Ellen leert ons hoe we, met gebruikmaking 
van twee vingers, op specifieke punten van 
het lichaam, een klopmethode kunnen toe-
passen. Bepaalde punten van de meridia-
nen worden beklopt om verstoringen in het 
energiesysteem aan te pakken.

Ingrid, van huis uit fysio- en cranio-sacraal 
therapeut, leert ons werken met energie in 
allerlei vormen. We maken ons energieveld 

schoon en doen dat ook bij elkaar. Ze ver-
telt over Moeder Aarde en alles wat daar 
op dit ogenblik mee gebeurt. Van aardbe-
vingen en weersveranderingen en welke 
processen er in het klein ook in ons lichaam 
plaatsvinden.
Hoe krijg je je lijf weer in balans? Daar 
gaat het om!

Na inspanning, natuurlijk ook ontspan-
ning. Over de hele dag zijn er diverse me-
ditatiemomenten ingebouwd. Voor onder-
getekende is het lastig om ontspannen op 
de rug op een matje op de grond te liggen, 

maar met een dik kussen onder de kuiten is 
het wel te doen. Zo goed zelfs dat ik tijdens 
de laatste meditatie bijna lig te snurken.

Na deze heerlijke doe-het-zelf-middag 
fiets ik ontspannen naar huis en neem me 
voor de “tips en trucs” die ik deze middag 
heb geleerd, in praktijk te brengen.
Ellen en Ingrid: Bedankt! Ik vond het heer-
lijk.

Sandra Eriks

Het reisverslag van Peter en Roos
In de herfstvakantie, op maandagavond 15 oktober jl. was het weer gezellig druk in de 
Volksuniversiteit in Haarlem. Peter en Roos hadden een foto/filmavond georganiseerd 
om over hun reis naar Tibet te vertellen.
Aan de vooravond van hun 40-jarig huwelijk liet Peter de aanwezigen prachtige plaatjes 
zien en gaf Roos de nodige uitleg bij al deze fleurige beelden. Het was niet de eerste 
keer dat ze naar dit verre land zijn afgereisd, maar wel de eerste keer dat ze via de hoog-
ste spoorlijn ter wereld over een 5079 meter hoge pas zijn gereden.

40 jaar getrouwd
Voor aanvang en in de pauze was er gelegenheid om boeken in te kijken en de nodige 
souvenirs te bewonderen die Peter en Roos speciaal voor deze avond hadden meegenomen. Niet alleen leuk om te zien, maar het was 
ook een mooie aankleding van het geheel van deze avond. Jan zou Jan niet zijn als hij zijn gasten voor hun huwelijksdag niet eens extra 
in het zonnetje zou zetten. Peter en Roos kregen de hartelijke felicitaties van alle aanwezigen, natuurlijk een mooie bos bloemen. We 
hopen dat ze een heel gezellige dag hebben gehad en samen nog veel verre reizen zullen maken.

Sandra Eriks

Een maandagavond in Tibet
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Verslag workshop door Eric van Delft

Vijf elementenvorm Tái Chi Tao  
door Jan Kraak
Op zondag 18 november 2007 hebben we 
met een groep enthousiaste Tái Chi érs tus-
sen 11.00 uur en 16.00 uur, de Vijf elemen-
ten vorm Tái Chi Tao meegemaakt die werd 
verzorgd door Jan Kraak en een van zijn 
leerlingen. 
De vijf elementenvorm is door Jan zelf 
bedacht en uitgewerkt en circuleert nu overal in 
Nederland en ook ver buiten Europa. De Vijf 
elementenvorm bestaat o.a. uit de Harmonie, 
De Vijf Seizoenen, Terug naar de Bron, De Vijf 
Gouden Poorten, De Vijf Juwelen, De Vijf 
Energie Wielen, De Tempel van Jade, De 
Bloeiende Lotus, Pad van Energie en nog vele 
andere. Meer informatie kun je vinden op 
www.jankraak-taichitao.nl. 
Na een aantal losmaakoefeningen gaan we in 
een prettig ritme van start met een aantal 
prachtige en rustige energetische oefeningen 

gebaseerd op de vijf elementen energie leer. 
De Tái Chi Tao wordt �zacht� uitgevoerd 
zonder fysieke inspanning, waardoor het al 
snel ontspannen en vitaliserend aanvoelt. Jan 
maakt gebruik van veel eenvoudige helende 
qi gong oefeningen. Hij vertelt dat het een 
kwestie is van loslaten en jezelf meer ruimte 
gunnen. Zo leer je het heel ongedwongen en 
speels. In de Tái Chi Tao methode vertelt Jan 
dat er geen hiërarchie is. Meester is leerling 
en leerling is meester. Niemand is boven de 
ander verheven. Het ontwikkelen van 
zelfontplooiïng van de cursisten staat voorop. 

Het woord fout en verkeerd bestaan niet in Tái 
Chi Tao. Alles wordt positief benaderd. Tijdens 
het uitvoeren van de (meditatieve) bewegingen 
van de oefeningen merk ik dat ik meer tot 
mezelf kom. Met enige aandacht en concentra-
tie is het mogelijk om de Tái Chi Tao /qi gong  
bewegingen met gemak, soepel en vanuit je 
centrum uit te voeren. Jan geeft een aantal 
keren aan dat het gaat om de intentie en 
creativiteit. Je krijgt het gevoel zonder in je 
hoofd te zitten en zonder nadenken de 
bewegingen te laten gaan en zo volgt de ene 
beweging de andere vanzelf op. Ik  kom niet 
snel vast te zitten en voel me prettig met een 
fijne energie die lang blijft!
Het was een energie volle en leerzame dag!

Eric van Delft

Leerlingen aan het woord over hun eigen ervaringen...

Leerlingen kunnen in deze rubriek vertellen over hun eigen ervaringen en het plezier van Tai Chi en yoga trainen. 
Wil je ook een kort en leuk artikel over je eigen ervaringen voor deze rubriek schrijven? Stuur een mail met je tekst en je foto.
 
Groet, Eric


