
najaar 2007 september t/m december

Van harte welkom in het nieuwe Yoga en Tái Chi

seizoen 2007/2008. Hier de nieuwsbrief op het

gebied van Yoga en Tái Chi.

Na fijne buiten Tai Chi park trainingen en een

zomerstop binnen met yoga, gaan vanaf septem-

ber de lessen binnen weer van start. Deze nieuws-

brief bevat workshops en lezingen en hoogte

punten op het gebied van Yoga en Tai Chi.

Nieuwsbrief

Yoga

Lezing door Klaas Laan uit Zandvoort, hij geeft een uiteenzetting over
de Jungiaans Anallytische Therapie. Met het THEMA op een moment in
je leven&... en alles, wat in het onbewuste ligt, wil verwezenlijkt
worden.

Workshop uniek in NL. spirituele EHBO lerenwerken met energie,
kloppen op de meridianen, methoden om je energie goed in stand te
houden. Wordt gegeven door twee gastdocenten.

Tibet en China reis met Peter en Roos, zeer de moeite waard: hun
reisverhalen in beeld, wij beginnen de avond met yoga en Chi Kung
sessies

Inschrijving j.langedijk@planet.nl of 0255 536556 of zie inschrijf-
strook:

Agenda september t/m december 2007

Tai Chi

13-10 Workshop spirituele EHBO / energie werk
12.00-16.30. Kosten 45.-. Haarlem

21-10 Sportief wandelen & Tái Chi boom Chi Kung
8.30-11.30. Kosten 10.-. Duinen Heemskerk

16-10 Tibet en China reis Peter en Roos +tai chi
19.30-22.15. Kosten 7 .-. Haarlem

3- 11 Opendag STN Amsterdam ( zie bijlage)
8.30-17.30. Amsterdam

extra 5X STN training dagen tai chi yangstijl 37/43,
zwaard en waaiervorm (zie bijlage)
Donatie in potje. Haarlem

17-11 Lezing Klaas Laan Thema moment / leven
13.00-15.00. Kosten 7.-. Haarlem

18-11 Workshop Jan Kraak 5 elementen vorm
11.00-15.30. Kosten 45.-. Haarlem

week 52 Kerstviering Concert Yoga & Tái Chi
Haarlem-Hoofddorp-Beverwijk

Leerlingen aan het woord over hun eigen ervaringen...

YOGA & TAI CHI SCHOOL KENNEMERLAND

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
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De Open Tai Chi dag 2007
in Amsterdam
Op zaterdag 3 november 2007 zal weer de de landelijke
Tai Chi dag in Amsterdam plaatsvinden. Dit jaar bestaat
Stichting Tai Chiquan Nederland 25 jaar. De STN viert haar
jubileum tijdens de Open Tai Chi dag 2007 “Jubilieum Editie”
in Sporthallen Zuid, Amsterdam.

Dit is de gelegenheid om een dag te genieten
van Tai Chi in al haar facetten! Het maakt niet
uit of je lang, kort of zelfs helemaal (nog)
geen Tai Chiquan beoefent. Voor beoefenaars
is er een vormcompetitie en een pushing-
hands-competitie.
Traditiegetrouw zal de Tai Chi school
Kennemerland ook dit jaar weer deelnemen
aan dit evenement met de 37 en 43 vorm,
waaiervorm, sabelvorm en de zwaardvorm.
Ter gelegenheid van het Tai Chi feest 2007

wil Jan alle leerlingen die de 37 vorm
(grotendeels) beheersen oproepen om met de
grootst mogelijke groep mee te doen aan het
evenement. Ter voorbereiding op deelname zal
er op een aantal zaterdagochtenden gezamen-
lijk worden geoefend.
Naast de competitie heeft iedereen de
gelegenheid om workshops te volgen,
demonstraties te bekijken, informatie te
vergaren en ook eventueel Tai Chi artikelen te
kopen op de Tai Chi markt Er is de mogelijk-

Meer informatie over deze dag is te vinden zijn op de internetsite van de STN: www.taijiquan.nl

heid om vrij te trainen in een oefenzaal en
natuurlijk om ervaringen en kennis uit te
wisselen met al die andere Tai Chi geïnteres-
seerden die ook aanwezig zijn.
Alvast een datum voor in je agenda voor
degenen die mee willen doen! Als je mee wilt
doen aan het evenement het verzoek om je op
te geven bij Jan.

Zoveel mogelijk deelnemers om de 37 vorm te demonstreren

Tai Chi school Kennemerland veroverde de

3e plaats in de vormcompetitie

Waaiervorm
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Het is 13.00 uur

zaterdagmiddag

23 juni 2007.

In Krommenie ligt de

boot de Hubertus klaar

om te vertrekken.

Kapitein Pascal,

schipper Noortje,

schippersmaatje Jan en

zo’n 40 Tái Chi

liefhebbers zijn aan

boord zodat de vaart

kan beginnen.

De Hubertus zet koers richting de Zaanse
Schans. In het vooronder (als dat zo heet
tenminste) worden we hartelijk welkom
geheten door Jan en getrakteerd op koffie/thee
en heerlijke koek. Jan geeft een korte (nou ja,
korte?) toelichting op het programma van
vanmiddag en geeft hierna het woord aan zijn
zoon, de kapitein van het schip. Pascal vertelt
vol enthousiasme over het prachtige oude schip
waarop wij deze middag te gast zijn. We varen
langs Wormer en Wormerveer en gelukkig zijn
de weergoden goed gestemd. Het is droog, er
is een klein zonnetje en aan dek wordt er
gezellig gekletst en natuurlijk genoten van de
prachtige omgeving.
Zodra het schip is aangelegd bij de Zaanse
Schans, spoedt het gezelschap zich in Tái Chi
kleding naar het terrein waar we een demon-
stratie zullen geven. Jan meldt zich bij de
informatie, brengt de geluidsapparatuur in
gereedheid en de 1e demonstratie kan beginnen.
Omdat we wat aan de late kant zijn, haasten we
om zo snel mogelijk te kunnen beginnen, want
een groep blazers staat ook al in de startblok-
ken om hun kunnen aan de toeristen ten gehore
te brengen.
In een heerlijk zonnetje begint een grote groep
met de 37 vorm. Sommige Chinese en Japanse

toeristen geven langs de kant nog enkele tips
(dieper door de knieeën), maar aan het eind
van de vorm gaan bij het publiek de duimen in
de hoogte, goed gedaan!!!
In rap tempo volgen: de waaiervorm, de
zwaardvorm, de 43 vorm en wordt afgesloten
met de sabelvorm. Net voor het eind zet het
orkest in en wordt onze muziek overstemd,
maar dat kan de pret niet drukken. Enkele
Chinese bezoekers gaan na de demonstratie
met een aantal Tái Chiërs samen op de foto.
Die worden uit China naar ons toegestuurd!
Om 16.00 uur gaan weer varen. Via de Woude
en het Alkmaardermeer, riching het Uitgeester-
meer, terug naar Krommenie.
Onderweg leggen we nog even aan langs de
kade, ter hoogte van een Chinees restaurant.
Er wordt eten aan boord gebracht en terwijl

De Hubertus zijn weg vervolgt doen wij ons
tegoed aan al dat lekkers. Het is in één woord
geweldig.
Om een uur of zes zijn we weer terug en
nemen we afscheid van elkaar.
Langs deze weg wil ik, namens iedereen die
deze dag heeft mogen meemaken, Jan heel
hartelijk bedanken voor deze leuke, gezellige,
fantastische middag.

Sandra Eriks

Een middagje Zaanse Schans

Tai Chi varen op
de Hubertus met kapitein Pascal
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Mededelingen van de studenten

Tai Chi student Alex Pot heeft een nieuwe internetsite ontworpen.
www.zinrijk.nl voor inspirerende teksten op het vlak van spiritualiteit,
meditatie en mystiek. Alex verzorgt daarnaast ook stilte meditatieoch-
tenden in de kapel Poustinia te Bloemendaal. Binnenkort zijn de
activiteiten van Jan Langedijk ook te vinden op mijn site www.zinrijk.
nl. Zie hiervoor www.zinrijk.nl/inspiratie_activiteiten/taichi.
Op zinrijk.nl zijn vele teksten ter inspiratie te vinden, zoals bijv. de
zenspreuk hieronder:

De watervogel laat geen spoor na,
Toch vergeet hij nooit de weg.

Mijn naam is Mirjam Goossens en ik ben nu voor het vijfde jaar bezig
met Tái-Chi bij Jan Langedijk. Ik heb een een praktijk voor Natuur-
geneeskunde en Massage in Haarlem en ieder voorjaar organiseer en
begeleid ik vastenweken en -weekenden. Voor meer informatie over mijn
praktijk kunt u kijken op mijn website:
www.natuurgeneeskunde-reinigingsweken.nl

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, of heeft u vragen of opmerkingen?
Stuur een e-mail naar j.langedijk@planet.nl of bel 0255 536556.
Aanmelding voor de nieuwsbrief bij Eric van Delft, ericvandelft@hetnet.nl

Kijk ook eens op onze internetsites voor Tai Chi en voor Yoga,
www.tai-chi.tmfweb.nl en www.viniyoga.tmfweb.nl

Inschrijfformulier najaar 2007
Opsturen of afgeven aan Jan Langedijk
Adres: Zijkanaal B weg 30 B 1981 LP Velsen-Zuid
E- mailadres: j.langedijk@planet.nl

Naam Roepnaam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon E mail

Ik geef me op voor*
13-10 Energie werk EHBO, Haarlem ❑
16-10 Tai Chi, Tibet/China reis, Haarlem ❑
21-10 Sportief wandelen en Tai Chi, Heemskerk ❑
3-11 Tai Chi open dag STN, Amsterdam ❑

17-11 Lezing moment/leven, Haarlem ❑
18-11 Jan Kraak 5 elementen vorm, Haarlem ❑

*aankruisen wat van toepassing is.

Volgende nieuwsbrief voorjaar 2008
In de volgende nieuwsbrief staan weer lezingen, work-
shops en tips vermeld.

Voor 2008 voorjaar januari tot april is
een concert van Hein Braat gepland, een van de
mooiste mantra zangers met een eigen stemgeluid
(werken op de Chakra’s).

Concert van mijn leraar Jan Kort op de Shakuhachi en
Timmy Fredriksz op de Didgeridoo.
Workshop tai chi Sabel vorm.

Enkele workshops Yoga (vini): stap voor stap je zelf
verbeteren met Vini Yoga en meditatie.

Workshop met klankschalen rond om je lichaam zoals
gong en Japanse tempelbel.

Een prettig en leerzaam Yoga en Tái Chi seizoen 2007-
2008 gewenst.

Met vriendelijke groeten, Jan Langedijk

✃


