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WOORD VOORAF

Met dit boek hoop ik tegemoet te komen aan de verwachtingen van iedereen die meer
inzicht wil verwerven in de oude tai chi chuan-traditie en haar rijke achtergronden, een
traditie die lange tijd overschaduwd werd door de moderne en vereenvoudigde versies
van tai chi-beoefening die sinds het einde van de jaren 1920 in Azië en later ook in het
Westen werden gepopulariseerd. Maar het is vooral voor de actieve beoefenaar dat ik
hoop dat dit standaardwerk als een referentie zal dienen tijdens het aanleren van de bijzonder interessante gezondheids- en gevechtstechnieken. Tai chi chuan kan men echter
nog steeds best leren onder de deskundige begeleiding van een gekwalificeerd leraar.
Helaas worden maar al te vaak lessen en cursussen op een té oppervlakkige en amateuristische wijze georganiseerd door personen (vooral uit New Age-milieus) die geen of
weinig inzicht hebben in deze Chinese vecht- en gezondheidskunst én meer recent ook
competitiesport. Wees dus steeds op je hoede en stel gerichte vragen naar de achtergrond
van een lesgever en zijn of haar leraar(s). Wees niet bang om deze referenties ook na te
trekken indien je werkelijk een traditionele vorm van tai chi chuan wilt leren. L a a t j e
ook niet misleiden door het feit dat een lesgever een Chinees is, want ook dit biedt absoluut geen garantie voor kwalitatieve tai chi chuan en zeker niet voor kwalitatieve traditionele tai chi chuan.
Tot slot wens ik ook nog een aantal mensen te bedanken die dit boek rechtstreeks en
onrechtstreeks hebben mogelijk gemaakt: mijn moeder, mijn allereerste tai chi chuanleraar Gilbert Osstyn die mij destijds als 13-jarige Bruce Lee-fan de gesimplificeerde
Cheng Man-ching-vorm aanleerde waarmee meteen mijn interesse voor een diepgaander
training werd gewekt, Dan Vercammen die mij niet veel later als zijn toenmalige pnveleerling op het eindeloze pad der Chinese vechtkunst verder heeft genavigeerd, mijn
meest invloedrijke tai chi chuan-leraar Dan Docherty die mij als één van de weinigen
kon bieden wat ik al lang zocht, namelijk het complete tai chi chuan, mijn vriendin Livia
voor de fotografie, al mijn trouwe tai chi-studenten en speciaal Wim, die de rol van aanvaller in dit boek voor zijn rekening nam en dankzij zijn ervaring de fotosessie zonder
kleerscheuren doorstond.
Mijn dank gaat ook uit naar Jan Ingelbeen van Roularta Books voor zijn interesse in dit
project en Piet De Moor voor het nalezen van het manuscript.

Geert Van Loo,
Oostende, juni 2002

1.1. CHINESE TERMINOLOGIE : FUNDAMENTELE BEGRIPPEN
De Chinese vechtkunsten zijn wellicht al even oud als het Chinese volk zelf. Tijdens de talrijke dynastieën ontstonden honderden vechtstijlen van de meest uiteenlopende aard: boeddhistische stijlen, taoïstische stijlen, familiestijlen, dierenstijlen en militaire technieken.
Er zijn momenteel meer dan vijfhonderd (!) Chinese vechtkunsten bekend die een enorme diversiteit uitstralen, maar allemaal omvatten ze het trainen van vormen (reeksen van
voorafbepaalde bewegingen) met en zonder wapens (zwaarden, stokken, speren), partneroefeningen, zelfverdedigingstechnieken, sparring en speciale trainingen.
Het is niet de bedoeling van dit boek om echt diep in te gaan op de historische ontwikkeling van de Chinese krijgskunsten, met uitzondering uiteraard van tai chi chuan. Toch
is het noodzakelijk om aan de hand van een aantal algemene begrippen uit de Chinese
terminologie de positie van tai chi chuan temidden de brede waaier van Chinese vechtkunsten te bepalen. De twee meest gebruikte termen om de Chinese vechtkunsten te
benoemen zijn wushu en kung-fu:

wushu
- wu :

= krijgskunst
- betekent "krijgs-", "militair", enz...
- een deel van dit karakter betekent "stoppen" of "doen ophouden" ; een
ander deel toont een stok met een scherpe punt. een wapen dus
- wu houdt dus in dat men een einde moet maken aan het vechten

- shu :

- betekent "kunst", "techniek"
- dit karakter symboliseert een boom of een plant en duidt ook aan dat er
iets groeit aan het bovenste deel van de boom, de boom brengt dus vruchten voort, vandaar "kunst": door een stevige basis op te bouwen (de boom)
kan je resultaten boeken (de vruchten)
- dit niet-vereenvoudigde karakter bestaat ook uit "oefenen" en "kunst";
door te oefenen krijg je de kunst onder de knie

kung-fu y j ^ j ^ ^

= hard werk, verdienste, bedrevenheid

- kung : - betekent "werk", "verdienste", "vrije tijd"
- een deel van dit karakter betekent "werk", een ander deel betekent
"kracht", vooral "spierkracht"
- kung is dus werk dat veel kracht vergt, hard werk
- fu :

- kan "man" betekenen
- hier benadrukt men het resultaat van het voorafgaande (kung)

- kung-fu wordt dus vertaald als hard werk dat verdienstelijk is (het resultaat telt), een
bedrevenheid, een kunde

• verhouding wushu en kung-fu
- Om de krijgskunst (wushu) te doorgronden moet je ijverig oefenen, hard werk is
nodig om iets te bereiken; al het werk dat nodig is voor wushu noemt men kung-fu.
- In het zuiden van China, vooral in Hongkong, is men het woord "kung-fu" gaan
gebruiken voor "wushu" en zo is het ook (in die betekenis) in het Westen bekend
geraakt (via de Hongkong-films vooral).
- Onder "wushu" verstaat men nu vooral de moderne Chinese sport waarin elementen
uit de traditionele Chinese vechtkunsten, acrobatie en gymnastiek zijn opgenomen;
met échte vechtkunst heeft "wushu" in deze context nauwelijks nog iets te maken.
- Kung-fu omvat eigenlijk alle Chinese krijgskunsten: tai chi chuan. pa kua chang,
hsing i chuan, shaolin chuan. tang lang, choy lay fut, hung gar, wing chun, hung fut,
pak mei, shuai chiao, enzovoort, al heeft men in het Westen de neiging om tai chi
chuan en andere nei chia-vormen (zie onder) niet als kung-fu te bestempelen.

Er zijn diverse mogelijkheden om de verschillende kung-fu-stijlen in te delen in categorieën om zo een beter overzicht te krijgen. Men kan ze opsplitsen volgens hun geografische herkomst, bijvoorbeeld noordelijke en zuidelijke stijlen. Men kan een onderscheid
maken naargelang van hun religieus-filosofische onderbouw, bijvoorbeeld boeddhistische en taoïstische stijlen, e.a.
Eén van de meest gebruikelijke methodes bestaat er echter in om de Chinese vechtkunsten te categoriseren in nei chia-stijlen enerzijds en wai chia-stijlen anderzijds :

nei chia

=

inwendige familie of school

- nei :

- betekent "binnen", "inwendig"

- chia:

- "familie", "huis", "thuis"
- in dit karakter vinden we een "dak" en een "varken" terug ; een varken
onder een dak betekent "huis"
- vooral voorkomend in combinatie met nei of wai in kung-fu terminologie:
nei chia en wai chia
- de namen van sommige kung-fu-stijlen bestaan uit een familienaam + chia
(betekent "familie" of "familiestijl" in dit geval): bijvoorbeeld hung chia is
de stijl van de familie Hung (hung gar in zuidelijk Chinees dialect)
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=

• wai chia
- wai :

uitwendige familie of school

- betekent "buiten", "uitwendig"

- chia : - zie hoger

De termen nei chia en wai chia kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden:
• nei :

- kan verband houden met wat binnen je lichaam en ook in je geest gebeurt
- nei chia : de inwendige familie of school beduidt in dit geval het trainen
van de geest, de inwendige organen, de ademhaling en bloedcirculatie
- kan erop wijzen dat de inhoud belangrijker is dan de vorm of dan datgene
w a t j e aan de buitenkant ziet; filosofie krijgt sterke nadruk.
- nei chia : houdt zich in dit geval bezig met het trainen van de geest en
minder met fysieke training
- kan ook betekenen dat iets "binnen" gebeurt
- nei chia : het onderricht wordt "binnenshuis" gegeven, niet op openbare
plaatsen of ook niet in tempels; ook: het onderricht blijft in de familie: van
vader op zoon doorgegeven stijlen bijvoorbeeld

• wai :

- slaat op de buitenkant van je lichaam, je spieren vooral
- wai chia : de uitwendige familie of school houdt zich bezig met het trainen van de spieren en de opbouw van grote spierkracht, minder met het
versterken van de inwendige kracht.
- de vorm, het uitwendige is belangrijker dan de inhoud; de filosofie wordt
naar de achtergrond verschoven en in het uiterste geval bijna totaal vergeten (wat geldt voor vele oosterse vechtkunsten in het Westen)
- wai chia : traint vooral op het element "vorm", wat je ziet is het belangrijkst, niet of je het ook begrijpt of toepast
- het doorgeven van het onderricht gebeurt "buiten"
- wai chia : het onderricht wordt bijvoorbeeld in een tempel gegeven (shaolin), je moet je huis, je familie verlaten om daar te gaan studeren; ook kan
het betekenen d a t j e bij iemand kan gaan leren, zonder noodzakelijkerwijs
tot zijn familie te behoren.
li

Traditioneel noemt men tai chi chuan, hsing i chuan en pa kua chang de voornaamste
vertegenwoordigers van nei chia en shaolin en zijn afgeleiden als de voornaamste in wai
chia. Maar dit onderscheid is erg kunstmatig, want elke stijl heeft elementen die bij wai
chia thuishoren en elementen die uit nei chia zijn opgenomen. Een volledig "harde" stijl
bestaat niet, net zo min als er een volledig "zachte" stijl zou bestaan.

Hsing i chuan, één der vertegenwoordigers

van nei chia.
12

1.2. DE RELIGIEUS-FILOSOFISCHE INVLOED
In China spreekt men over de "Drie Leren" en de "Honderd Scholen" wanneer men het
heeft over religie en filosofie. Met deze "Drie Leren" bedoelt men het boeddhisme, het
taoïsme en het confucianisme. De "Honderd Scholen" verwijzen naar andere filosofische
richtingen zoals de dialectici, de neo-confucianisten. de naturalisten, de strategen, de
legalisten, de mohisten, enz...
Het is overduidelijk dat de diverse Chinese religieus-filosofische stromingen hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van de Chinese vechtkunsten (en eigenlijk op
alle aspecten van de Chinese cultuur!). Denken we op het gebied van de vechtkunst
maar even aan de befaamde shaolin-tempel in de provincie Henan, waar de uit Indië
afkomstige boeddhistische monnik Bodhidharma (Tamo in het Chinees) reeds in de
zesde eeuw na Christus de basis heeft gelegd van het shaolin-boksen ofwel shaolin
chuan. De opkomst van het boeddhisme in China en de verspreiding ervan was een ontwikkeling die in de Latere Han (eerste eeuw na Chr.) op gang was gekomen.
Bedelmonniken die zich bij karavanen aansloten brachten het boeddhisme via de zijderoute vanuit Centraal-Azië China binnen, waar het in eerste instantie verder doordrong
tot de geletterde bovenlaag van de Chinese maatschappij. Eén van de belangrijkste boeddhistische scholen, nl. het Chan-boeddhisme (beter bekend onder de Japanse benaming
Zen), een filosofie die zich in China verder ontwikkelde door opname van inheemse
(vooral taoïstische) elementen, werd in de zesde eeuw na Christus in China geïntroduceerd.
Tamo, één van de eerste patriarchen van
het Chan-boeddhisme in China, reisde
vanuit Indië naar het Song-gebergte in de
provincie Henan om de boeddhistische
leer in het shaolin-klooster te onderrichten. Tamo merkte al gauw dat de monniken in een zwakke fysieke conditie verkeerden en hierdoor niet in staat waren
om lange uren te mediteren, hun dagelijks
werk naar behoren te verrichten en zeker
niet in de positie waren om zich te verdedigen indien de tempel zou worden overvallen. Hij besefte ook dat de monniken
na hun opleiding aan ditzelfde gevaar (en
vele andere risico's) zouden blootstaan
wanneer ze zelf zouden moeten instaan
voor de verdere missionering van het
boeddhisme in China.
Tamo leerde de monniken dan ook niet
enkel speciale ademhalings- en gezondheidsoefeningen om hun fysieke conditie
te verbeteren en op peil te houden, hij

Tamo, de Indische monnik die aan de wieg
stond van het shaolin kung-fu.

leerde hen ook een methode van zelfverdediging die later verder verfijnd zou worden
door de monniken in het klooster tot wat we nu kennen als shaolin chuan of shaolin
kung-fu. Shaolin kung-fu wordt o.a. gekenmerkt door het imiteren van de aanvals- en
verdedigingstactieken van vijf dieren: de tijger, de slang, de draak, de kraanvogel en de
luipaard. Samen met het boeddhisme in China, verspreidde zich ook de vechtkunst der
shaolin-monniken. Uit deze shaolin-traditie ontstonden in latere periodes de bekendste
wai chia-stijlen in China, elk met hun eigen specifieke kenmerken en met hun vaak boeiende geschiedenis: sommige stijlen, en meer bepaald de stijlen die in Noord-China werden ontwikkeld, gingen zich vaak meer concentreren op lange afstandstechnieken, bijvoorbeeld ying jow pai of de adelaarsklauw-stijl, terwijl de Zuid-Chinese stijlen vooral
gekenmerkt worden door technieken op korte afstand, bijvoorbeeld pak mei pai, de witte
wenkbrauw-stijl en wing chun, een zeer efficiënte stijl die werd ontwikkeld door een
vrouw, Yim Wing-chun. Sommigen creëerden een vechtkunst waarin elementen uit
zowel noordelijke als zuidelijke methodes werden opgenomen, bijvoorbeeld choy lay fut
kung-fu, een al even efficiënte stijl die gedurende de Ching-dynastie (1644-1911) groeide uit de alomtegenwoordige rebellie tegen de overheersende Manchu-regering die van
niet-Chinese oorsprong was. Het is overigens in deze woelige periode van de Chinese
geschiedenis, een tijd van tirannie en repressie, dat de meest bekende vormen van
Chinese vechtkunst zich logischerwijze zouden ontwikkelen.
Zowel in Noord-China als in Zuid-China baseerde men zich vaak op de bewegingen van
ée'n of meerdere dieren, want dierenstijlen behoren nu éénmaal niet exclusief toe aan de
shaolin-stijl. Soms werden wel dieren als voorbeeld genomen die reeds voorkwamen in
de shaolin vijfdieren-stijl, bijvoorbeeld de tijger. Fu jow pai, de tijgerklauw-stijl, en pak
fu pai, de witte tijgerstijl, zijn slechts twee voorbeelden van vechtkunsten die steunen op
de bewegingen van de tijger. Ook andere dieren gingen fungeren als het boegbeeld van
vele kung-fu-stijlen: de adelaarsklauw-stijl werd reeds aangehaald, maar andere voorbeelden zijn de apenstijl (tai shing pek kwar), de bidsprinkhaanstijl (tang lang), enz.
Verder lag de shaolin-methode ook aan de basis van vele zogenaamde familiestijlen, bijvoorbeeld hung gar kung-fu, één van de populairste Zuid-Chinese kung-fu-stijlen.
Niet enkel de Chinese vechtstijlen werden direct of indirect beïnvloed door het shaolin
kung-fu, ook sommige niet-Chinese stijlen hebben duidelijke invloeden ondergaan van
het shaolin chuan of andere, hiervan afgeleide vechtkunsten. Eén van de redenen hiervoor was de verdere expansie van het boeddhisme in landen zoals Japan. Korea,
Vietnam, enz. Het is natuurlijk niet zo dat de vechtkunsten enkel en alleen werden verspreid door boeddhistische monniken: ook handelaars en zeelui zorgden ervoor dat de
Chinese vechtkunsten in het buitenland raakten waar ze werden aangepast aan de noden
van de lokale bevolking. Zo ontstond op Okinawa bijvoorbeeld het karate, in Korea het
taekwondo, in Indonesië het kuntao...
De nei chia-stijlen zijn meestal niet van boeddhistische oorsprong: hsing i chuan, het
vechten met lichaam en denkkracht, één van de bekendste vertegenwoordigers van nei
chia, is onder meer gebaseerd op de leer der vijf elementen (hout, aarde, vuur. metaal,
water) van de naturalistische school. Pa kua chang, acht-trigrammen-handpalm-technieken, verwijst naar de acht trigrammen die we terug vinden in de I-Ching, het klassieke
14

boek der veranderingen, waarvan de oudste delen dateren uit de 11de tot de 7de eeuw
voor Christus.
Ook tai chi chuan is gefundeerd op het eeuwenoude Chinese denken. De filosofie achter
tai chi chuan is geworteld in de principes van tai chi, de wisselwerking van yin en yang,
een theorie die reeds voorkomt in de I-Ching en later werd uitgewerkt door o.a. de taoïsten. Het is in deze taoïstische kringen dat tai chi chuan ontstaan is ten tijde van de
Ming-dynastie (1368-1644). Over het ontstaan van de tai chi-theorie zullen we het hebben in het volgende hoofdstuk. De hierop berustende strategieën en tactieken die in tai
chi chuan worden aangewend, worden wat verder in dit boek besproken.
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2.1. DE TERM TAI CHI CHUAN
Tai chi chuan en Chinese filosofie: de link wordt eigenlijk al onmiddellijk duidelijk wanneer we de term verklaren:

= "het boksen van de uiterste top

tai chi chuan

- tai chi : - betekent letterlijk "de nok van een dak", waaruit afleidingen zoals "uiterste", "ultieme" voortvloeien
- de term "tai chi" is een filosofisch begrip en refereert aan het yin-yang
principe, waar we onmiddellijk uitgebreid op terugkeren
- chuan : - betekent "vuist" en in afgeleide betekenis "boksen" of "vechten"
- het karakter "chuan" wordt zeer vaak gebruikt om kung-fu-stijlen te
benoemen
Aan de hand van deze verklaring zouden we dus kunnen stellen dat tai chi chuan een
vechtkunst is die gebaseerd is op de yin-yang-theorie.

2.2. VERKLARING EN INTERPRETATIE VAN DE TAI CHI-THEORIE
In de I-Ching. het klassieke boek der veranderingen, vinden we een beschrijving van tao,
wat we vertalen als "pad" of "weg": nu eens yin. dan weer yang, dat is tao. Dit betekent
niet dat yin en yang twee afzonderlijke dingen zijn. Neen, er is geen yin zonder yang en
omgekeerd: samen vormen ze tao!
Om dit iets duidelijker te maken moeten we natuurlijk eerst weten wat yin en yang
inhouden. Die begrippen kunnen we als volgt vertalen:

yin

= vrouwelijk, koud. donker, negatief...

- in dit karakter zien we een helling en de maan
- yin is de zijde van een helling waar alleen maanlicht schijnt
• yang

= mannelijk, warm. licht, positief...

- hier vinden we opnieuw een helling maar nu met de zon
- yang is dus de zijde van een helling waarop de zon schijnt

Yin en yang worden traditioneel voorgesteld door het volgende
symbool dat de Chinezen het tai chi-motief noemen:

19

De twee schijnbare tegenstellingen yin en yang vormen dus één geheel: tai chi, het allesomvattende. Het stipje yin in de yang-helft en omgekeerd duidt erop dat iets nooit volledig yang of volledig yin kan zijn. De in elkaar overvloeiende helften wijzen op de voortdurende interactie tussen yin en yang: yin op haar hoogtepunt wordt yang, terwijl yang
dan overgaat in yin. Deze afwisseling kunnen we bijvoorbeeld illustreren aan de hand
van een aantal natuurfenomenen zoals eb en vloed, dag en nacht... Ook het ontstaan van
het universum kan worden verklaard aan de hand van het tai chi-principe.
Het tai chi-symbool omvat de twee oerkrachten yin (donkere helft) en yang (lichte helft)
die ook wel leung yee of de "twee fundamenten" genoemd worden. Ze kunnen ook voorgesteld worden door een volle (yang) en een onderbroken (yin) lijn:

Uit de wisselwerking tussen yin en yang komen de sei jeung, de "vier emblemen" voort
welke verantwoordelijk zijn voor de creatie van het heelal, de seizoenen, de vier tijdstippen van een dag (ochtend, middag, avond en nacht)...

Jonge Yang
Hier neemt yang in mate toe, yin mindert. Yang vertegenwoordigt de lente, de helderheid, de zon. Het is nu ochtend. Deze positie van het motief is de meest gunstige en
wordt daarom ook gebruikt als symbool van de Wudang tai chi-school.

Oude yang

Dit is yang op zijn sterkste punt; het domineert yin volledig. Dit betekent dat de zon haar
hoogtepunt heeft bereikt: het is dus middag. Het overeenstemmende seizoen is de zomer.
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Jonge yin
Yang neemt af, yin neemt toe. Yin vertegenwoordigt de herfst, duisternis, de maan. Het
is nu avond.

Oude Yin
Yin heeft haar hoogtepunt bereikt, yang zijn dieptepunt. Het is middernacht en hiermee
wordt ook de winter geassocieerd.

Het Chinese maanjaar kan ook worden uitgelegd in termen van yin en yang. In paragraaf
2.5. zullen we dit even ter illustratie toelichten.

Fa Hsi vindt de acht trigrammen

Uit de sei jeung komen de pa
kua of de acht trigrammen
voort. Het ontstaan van de pa
kua en de verdere evolutie van
de tai chi-theorie wordt toegeschreven aan de legendarische
keizer Fu Hsi (2953-2838 v.
Chr.). Hij zou op miraculeuze
wijze verwekt zijn door zijn
moeder die hem na een zwangerschap van twaalf jaar ter
wereld bracht. Fu Hsi leerde
zijn volk jagen, vissen, schrijven, koken en tal van andere
universele behendigheden.

uit.

Uit de lijnen op schildpadschalen zou hij de pa kua hebben afgeleid die bijvoorbeeld
verbonden kunnen worden met natuurelementen, dieren, deugden, windstreken, enz.
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De pa kua geven het ontstaan aan van de vijf elementen (hout, metaal, vuur, water,
aarde), waarrond een hele leer werd uitgewerkt door Tsou Yen (ca. 300 v. Chr.) die tot
de naturalistische strekking (ook wel yin-yang chia genoemd) behoorde.
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De pa kua in verschillende combinaties vormen de 64 hexagrammen (6 lijnen), die op
hun beurt tot in het oneindige toe gesplitst kunnen worden. De taoïsten geloofden dat
alle materie ontstaan is uit en teruggebracht kon worden tot het tai chi-principe.

2.3. VERDERE EVOLUTIE VAN DE TAI CHI-THEORIE
Wen Wang (1231-1135 v. Chr.), de leider van de opstandige Chou-clan, werd door de
tirannieke koning Chou Hsin, de laatste vorst van de Shang-dynastie (1500-1100 v.
Chr.), gevangengezet. Tijdens zijn drie jaar durende gevangenschap bestudeerde Wen
Wang de hexagrammen en schreef bij elk een korte uitleg.
Wu Wang, de zoon van Wen Wang, wreekte later zijn vader door de
laatste Shang-koning van de troon te stoten en de daaropvolgende
Chou-dynastie (1100-221 v. Chr.) te stichten. Na de dood van
Wu Wang zou het nieuwe rijk bestuurd worden door
zijn broer Chou Kung, de hertog van Chou, die
optrad als regent voor de minderjarige zoon van
Wu en tevens alle militaire aangelegenheden
afhandelde.
Chou Kung verdiepte zich verder in
de tai chi-filosofie en schreef een
commentaar van een zestal zinnen bij
ieder hexagram, als aanvulling op de
eerder beknopte uitleg van Wen Wang.
Dit gebeurde omstreeks 1108 voor
Christus. De hertog van Chou wordt
trouwens ook gecrediteerd als de uitvinder van het kompas.

De hertog van Chou
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De complexere commentaren en bijvoegsels die de I-Ching vervolledigen worden toegeschreven aan niemand minder dan Kung-tze of Confucius (551-479 v. Chr.), wiens leer
gedurende eeuwen als norm werd gehanteerd voor de maatschappelijke en politieke
ordening in de Chinese samenleving. De ideeën van Kung-tze zijn gebundeld in de Lun
Yu, een boek dat de gesprekken van Kung-tze met zijn discipelen weergeeft.
De I-Ching wordt beschouwd als één van de belangrijkste, zoniet dé belangrijkste pijler
van het Chinese denken, waaruit vele filosofen hun inspiratie in de loop der eeuwen hebben geput. Praktisch werd en wordt de I-Ching vooral gebruikt als een soort orakelboek
door astrologen en waarzeggers.
Ook het taoïsme, dat de filosofische achtergrond vormt van tai chi chuan, vindt zijn oorsprong in de I-Ching. Het taoïsme omvat een zeer rijke literatuur, maar de twee belangrijkste werken waarin het tai chi-concept wordt uitgediept en besproken zijn wellicht de Tao
Te Ching, het klassieke boek over het pad en zijn deugd(zame kracht), en de Chuang-tze.
Een tijdgenoot van Kung-tze, Lao-tze, wordt algemeen aanvaard als de vermoedelijke
auteur van de Tao Te Ching. Lao-tze kan vertaald worden als de "Oude Meester" of het
"Oude Kind", wat verwijst naar de wonderlijke geboorte van de beroemde wijsgeer:
"In de baarmoeder reciteerde hij (Lao-tze) heilige geschriften gedurende éénentachtig
jaar. Daarna werd hij geboren uit de linkeroksel van Moeder Li. Bij zijn geboorte had hij
witte haren, vandaar zijn naam het 'Oude Kind'," aldus de taoïsten.

In hoofdstuk 42 van de Tao Te Ching vinden we een korte tekst die we de taoïstische
versie van de tai chi-theorie kunnen noemen:
"Tao produceert het ene, één produceert de twee, de twee produceren de drie, de drie
produceren de tienduizend dingen."

Het "ene" zouden we kunnen interpreteren als tai chi en de "twee" als yin en yang. De
"drie" refereert aan hemel, mens en aarde: een concept dat heel fundamenteel is in het
taoïstische denkpatroon en dan ook vaak terugkeert. De "tienduizend dingen" duiden op
alles in de kosmos.
Het andere hooggewaardeerde werk in het taoïsme is de "Chuang-tze", dat genoemd
werd naar de gelijknamige auteur Chuang-tze of meester Chuang. Chuang-tze was een
leerling van Lao-tze en baseerde zich dan ook vooral op de Tao Te Ching als voornaamste inspiratiebron. In de Chuang-tze wordt op een scherpzinnige wijze gebruik gemaakt
van fabels, metamorfosen, interviews (o.a. met Kung-tze met wie Chuang-tze graag de
draak steekt!). Het boek komt hierdoor veel vlotter over dan de Tao Te Ching dat eerder
als vaag en onduidelijk kan worden omschreven.
Beide boeken echter zijn van essentieel belang in het taoïstische denken en hebben de
hiermee gepaard gaande tradities en rituelen grondig beïnvloed. Over een aantal van

deze tradities kom je meer te weten wanneer we straks de boeiende geschiedenis van tai
chi chuan proberen te achterhalen.

2.4. CHOU TUN-YI
Het tai chi-principe kunnen we, zoals we reeds in paragraaf 2.2. hebben aangetoond,
terugvoeren naar de I-Ching, maar de benaming en de symbolische voorstelling, het tai
chi-motief, dateren uit een veel latere periode nl. de Sung-dynastie (960-1279). In deze
tijd leefde er een filosoof, Chou Tun-yi genaamd (1017-1073), die een zeer belangrijk
figuur was in neo-confucianistische kringen. Hij bestudeerde net zoals velen voor hem
ook de I-Ching en andere klassieke geschriften.
Het is Chou Tun-yi die als eerste de term "tai chi" zou gebruiken, hoewel het concept
toen al eeuwenoud was. Ook heeft hij het over de term "wu chi", wat wijst op de toestand voor "tai chi" en creëerde een op het tai chi-principe gefundeerde symbolische
afbeelding, de "tai chi tu" (de afbeelding van tai chi), die op de volgende bladzijde is
afgebeeld.
1. De bovenste cirkel stelt wu chi voor, dat letterlijk "zonder nok" betekent en duidt op
chaos, leegte, etc...
2. De karakters aan de linkerzijde van de tweede cirkel betekenen letterlijk "Yang,
beweging" en die aan de rechterkant "Yin, rust", wat verwijst naar de wisselwerking
tussen yin en yang.
3. Daaronder vinden we de vijf elementen terug die voortvloeien uit de constante interactie tussen yin en yang.
4. De tekst links van de voorlaatste cirkel zegt: "De weg (tao) van chien produceert het
mannelijke", terwijl de rechtertekst zegt: "De weg van kun produceert het vrouwelijke".
5. Onder de laatste cirkel staat geschreven: "De tienduizend dingen ondergaan transformatie en ontwikkeling".
Chou Tun-yi verklaart zijn theorie in zijn boek "Tai Chi Tu Shuo" (uitleg bij de afbeelding van tai chi), waarin we opnieuw een soort van verklaring voor het ontstaan van het
universum vinden, de neo-confucianistische visie eigenlijk op de "Big Bang"-theorie.
Afgaande op zijn verdere commentaren zouden we eigenlijk een rode draad kunnen trekken naar de opvattingen van vroegere wijsgeren waarop de ideeën van Chou Tun-yi
berusten.
De tweede cirkel in de tai chi tu symboliseert het tai chi-concept op basis van de wisselwerking tussen yin en yang. Yin wordt er voorgesteld op basis van het trigram Z Z ~ ,
dat o.a. staat voor water, terwijl yang wordt voorgesteld als — — , dat kan staan voor
vuur.
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De "tai chi tu" van Chou Tun-yi.
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De yin-helft en de yang-helft vormen dus samen tai chi. Het middelste cirkeltje duidt
erop dat tai chi voortkomt uit wu chi (chaos, leegte...).
Uit Chou Tun-yi's tai chi-symbool ontstond enige tijd later het meer bekende "dubbele

© *

vis"-symbool, dat later door o.a. de taoïsten werd overgenomen.

Chou Tun-yi's versie

"dubbele vis" versie

2.5. ILLUSTRATIE : HET CHINESE JAAR
Zoals we reeds aanhaalden in paragraaf 2.2. kan het verloop van het Chinese maanjaar
worden uitgelegd in termen van yin en yang. Het Chinese nieuwjaar wordt traditioneel
gevierd op het einde van de maand januari of in het begin van februari en leidt meteen
ook het begin van de lente in. De zes lente- en zomermaanden zijn een actieve periode
van groei en bloei die worden geassocieerd met yang; de zes herfst- en wintermaanden,
een tijd van verval en passiviteit, worden als yin bestempeld.
Met behulp van de hexagrammen uit de I-Ching en het tai chi-motief die we terugvinden
in de tabel op de volgende bladzijde kunnen we de voortdurende interactie tussen yin en
yang grafisch volgen. Het tai chi-motief kan op twee manieren worden geïnterpreteerd:
in de A-kolom nemen naargelang van de periode van het jaar yin of yang toe, terwijl het
in de B-kolom de positie van het tai chi-symbool is die verandert, waarbij afhankelijk
van het tijdstip in het jaar yin of yang domineren.
Deze praktische toepassing van de tai chi-theorie toont duidelijk de natuurlijke aard van
constante verandering van het yin-yang-principe aan. Op de volgende bladzijden zullen
we ontdekken hoe en waarom deze theorie werd gebruikt om een vechtkunst te creëren
die we vandaag kennen als tai chi chuan.
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3.1. DE TAOISTISCHE TRADITIE
In de vorige hoofdstukken konden we reeds vernemen dat tai chi chuan zijn oorsprong
vindt in het taoïsme, China's kleurrijke inheemse religie en filosofie.
In taoïstische milieus
beoogde men ondermeer
onsterfelijkheid, of dan
toch tenminste een gezond en
lang leven als één van de ultieme
streefdoelen. Door de eeuwen heen
ontwikkelden taoïstische meesters
dan ook tal van methodes en technieken zoals ademhalingsoefeningen,
religieuze rituelen, seksuele technieken, gezondheids- en rusttrainingen,
soepelheidsoefeningen en speciale dië
ten om dit doel te verwezenlijken. Ook
acupunctuur en andere vormen van traditionele Chinese geneeskunde zijn zeer nauw
met het taoïsme verweven. Eén van de
bekendste en tevens oudste methodes van
taoïstische heilstraining is wellicht het spel
der vijf dieren, wu hsin hsi, dat trouwens
wordt toegeschreven aan een beroemde
Chinese arts, Hua To. Deze illustere
figuur uit de Han-dynastie (206
v.Chr.-221 n.Chr.) kwam tot de
ontdekking dat het imiteren
van dieren een zeer weldadig
effect had op de algemene
gezondheidstoestand en
baseerde zich op de bewegingen van de tijger, het hert, de
beer, de aap en de vogel om
De oude taoïsten creëerden tal van
een hoogst efficiënte set van
gymnastische gezondheidsoefe
ningen te creëren.

gezondheidstrainingen.

Niet alle technieken leverden echter de gewenste resultaten op. Zo poogden de vroege
alchemisten en meer bepaald de beoefenaars van de taoïstische uitwendige alchemie om
een levenselixir te brouwen dat hen het eeuwige leven zou schenken.
Tijdens deze experimentele fase ontwikkelden de taoïsten een zeer vruchtbare alchemie
die naast allerlei farmaceutische vondsten ook recepten voor het maken van goud opleverde. Eén van de beroemdste werken uit deze school is de Pao-pu-tze. de meester-dieeenvoud-omhelst, van Ko Hung (ca. 300 n.Chr). Vele taoïsten trachtten op basis van

goud, kwikzilver of andere metalen en allerlei chemische substanties een levenselixir
aan te maken, wat bij het innemen niet bepaald het verwachte effect - onsterfelijkheid tot gevolg had.
Een ander ideaal van het taoïsme was het volledig te harmoniëren met de natuur. O m
verregaande resultaten te bereiken trokken vele taoïsten zich terug uit het gewone leven
om zich in de woeste berggebieden van China te vestigen. De hier residerende taoïsten
konden er weliswaar de rust en de stilte vinden die het hectische stadsleven hen onmogelijk kon bieden, toch slaagden slechts weinigen erin om dat niveau van sereniteit te
bereiken waar men zo naar streefde. Meestal leidden ze een kluizenaarsbestaan en wijdden ze zich ten volle aan studie, meditatie, het beoefenen van allerlei mystieke praktijken en training van gezondheidsoefeningen, maar de wildernis waarmee men trachtte te
harmoniëren was op velerlei gebied zeer vijandig en vaak ook fataal voor velen onder
hen. Niet alleen de ijzige winden, de dichte misten en andere barre weersomstandigheden maakten het (over)leven in de bergen bijzonder moeilijk. De problemen die rezen bij
het vinden van voedsel, de immer aanwezige en het steeds dreigende gevaar voor wilde
dieren en rovers, zijn slechts enkele voorbeelden van andere fel tegenwerkende factoren.
In de loop der jaren ontstonden dan ook diverse
taoïstisch geïnspireerde vechtkunsten, wat een
gevolg was van de noodzaak om zich te leren
verdedigen tegen roofdieren en bandieten. Ook
vond men in het trainen van vechtkunst de ideale
combinatie om zowel de geestelijke als de lichamelijke conditie in gunstige zin te beïnvloeden.

Cliang San-feng, de

vermoedelijke

stichter van tai chi chuan?

Vele tai chi-experts beschouwen Chang Sanfeng, een excentrieke kluizenaar die leefde in
het Wudang-gebergte in de de provincie Hubei.
als de mogelijke stichter van tai chi chuan, hoewel sommige historici en wetenschapslui deze
stelling sterk betwisten. Twee redenen hiervoor
zijn het ontbreken van historisch betrouwbaar
materiaal dat erop kan wijzen dat Chang Sanfeng de basis zou hebben gelegd voor wat we
nu tai chi chuan noemen, alsook het feit dat hij
veelal wordt voorgesteld als een mythologische
figuur. Wat bijvoorbeeld wordt gezegd is dat
Chang San-feng de gebogen rug had van een
schildpad en de beenderen van een kraanvogel.
Een dergelijke vergelijking is eigenlijk niet
echt verwonderlijk, want zowel de schildpad
als de kraanvogel stonden symbool voor een
gezond en lang leven in de taoïstische mythologie. Tot op vandaag zijn bijvoorbeeld jaden
schildpadfiguurtjes en afbeeldingen van witte
kraanvogels als symbolen nog steeds zeer
gegeerd onder Chinezen.
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De situering van Chang San-feng in de tijd zorgt eveneens voor verwarring. Volgens
sommige bronnen werd Chang geboren in 1247, op het einde van de zuidelijke Sungdynastie (1125-1279), terwijl hij volgens andere bronnen te situeren is in de Mingdynastie (1368-1644). Hoelang hij precies heeft geleefd is ook iets wat zeer onduidelijk
is, maar hier wordt wel eens de allusie gemaakt dat hij het stadium van onsterfelijkheid
zou hebben bereikt. Berichtgevingen dat iemand Chang San-feng zou hebben zien
opduiken in latere periodes vormen dan ook geen uitzondering, de geloofwaardigheid
ervan kan wel ernstig worden betwist.
De hypothese dat Chang San-feng in de Ming-dynastie leefde, lijkt een zeer aanvaardbare theorie. Uit officiële rapporten blijkt namelijk dat één van de Ming-keizers zodanig
onder de indruk was van de verworvenheden van Chang (o.a. op literair vlak), dat hij
hem verschillende eretitels gaf. Een provinciegouverneur uit diezelfde periode liet op
zijn beurt een prachtig gebouw optrekken in het Wudang-gebergte ter ere van Chang.
Over Changs leven en zijn mogelijke bijdrage tot de ontwikkeling van tai chi chuan
bestaan diverse theorieën die bijna allemaal op fictie berusten. Meer nog, er zouden zelfs
meerdere Chang San-fengs bestaan hebben! En verder dient ook nog gezegd dat de
geschiedenis van tai chi chuan vooral voortvloeit uit orale overlevering, wat niet altijd
betrouwbaar en sterk onderhevig aan subjectiviteit is. Een ideale voedingsbodem dus
voor de critici die Chang San-feng niet erkennen als de grondlegger van tai chi chuan.
Daarnaast dient ook nog rekening gehouden te worden met het feit dat de Chinese regering haar cultureel en religieus-filosofisch erfgoed - waaronder het taoïsme - jarenlang
heeft onderdrukt. Het zou dan ook heel paradoxaal lijken indien de officiële Chinese historici een taoïst zouden erkennen als de stichter van tai chi chuan, de meest populaire
methode van lichaamsoefening in de Volksrepubliek.
Het zou ons te ver leiden indien we alle verhalen grondig zouden analyseren, maar om
een idee te krijgen van hun diversiteit volgt hier een beknopt overzicht van de meest
voorkomende verhalen over Chang San-feng en zijn link met tai chi chuan:
1. Chang San-feng ontmoette de taoïst Huolung ("Vuurdraak") die hem als leerling aanvaardde. Huolung zou Chang een methode van tai chi chuan hebben geleerd die al
sinds de zesde eeuw na Christus zou bestaan hebben.
2. Chang San-feng was getuige van een gevecht tussen een slang en een vogel. In de ene
versie van het verhaal wint de vogel omdat hij alle aanvallen van de slang kon neutraliseren. In een ander versie is het de slang die de vogel verslaat omdat zij door haar
souplesse de directe aanvallen van de vogel kon ontwijken. Een derde versie verklaart
het gevecht als onbeslist omdat beide dieren elkaar niet konden overtreffen.
Chang San-feng observeerde de tactieken van deze dieren en creëerde een vechtkunst
die gebaseerd was op evasie en een levendig voetenwerk. Deze vechtkunst is later
bekend geworden als tai chi chuan.
3. De legendarische keizer Hsuan-wu leerde Chang San-feng tai chi chuan in een
droom. De volgende dag ging Chang vechten tegen een bende rovers die hij uiteraard
met het grootste gemak versloeg. Een nieuwe, zeer efficiënte vechtstijl was ontstaan.
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4. Chang San-feng was een meester in het shaolin kung-fu, maar was niet tevreden met
deze vechtkunst die vooral gericht was op het gebruik van brute spierkracht. Chang
paste de technieken aan en baseerde zich hierbij op zijn grondige kennis van het
taoïsme. Hieruit zou tai chi chuan ontstaan zijn.
5. Chang San-feng, een wijze taoïstische priester, ontwikkelde tai chi chuan als een synthese van een aantal taoïstische vechtkunsten die al werden beoefend sedert de Tangdynastie (618-907). De vechtkunsten waaraan meestal wordt gerefereerd werden ontwikkeld door de taoïsten Li Tao-tsu, Hsu Hsuan-ping, Yin Li-hsiang en Cheng Ling-si.

Zo deze laatste theorie weliswaar niet kan gestaafd worden met concrete bewijzen, ze is
in ieder geval wél geloofwaardiger dan sommige andere verhalen. Hoewel de waarheid
waarschijnlijk nooit zal achterhaald worden en er altijd reden tot discussie zal bestaan,
verwijzen heel wat traditionele beoefenaars van tai chi chuan naar Chang San-feng als
de stichter van tai chi chuan.

3.2. DE CHEN-CLAN, YANG LU-CHAN EN HET ONTSTAAN VAN DE
DIVERSE TAI CHI-STIJLEN
Andere bronnen schrijven het ontstaan van tai chi chuan toe aan een zekere Chen Wangting (1597-1664), een man afkomstig uit het dorpje Chen Chia Kou in de provincie
Henan. Chen Wang-ting bekleedde een hoge militaire functie omstreeks het einde van de
Ming-dynastie (1368-1644) en een belangrijke civiele post in het begin van de Chingdynastie (1644-1911).
Toen tai chi chuan steeds meer aan populariteit begon te winnen in het begin van de twintigste eeuw, stelden afstammelingen van Chen Wang-ting een genealogie op waarin ze Chen
naar de stichter van tai chi chuan noemden en het verhaal van de taoïst Chang San-feng verworpen. Hiermee poogden ze hun financieel voordeel te putten uit de steeds toenemende
populariteit van tai chi chuan, waarin ze ook slaagden, ondanks het feit dat de beroemde
Chinese historicus Wu Tunan hun verhaal reeds in 1917 ontkrachtte. Heden ten dage kunnen
toeristen het afgelegen doipje Chen Chia Kou bezoeken om er het •'originele" tai chi chuan
te leren, een stunt die de Chinese overheid in het begin van de tachtiger jaren van vorige
eeuw overigens ook uithaalde door de shaolin-tempel te renoveren, er een aantal kaalgeschoren wushu-experts in oranje monniksgewaad liet doorgaan als de "authentieke" overdragers
van de shaolin-traditie en de poorten openstelde voor de naïeve westerling. Vandaag is het
een waar bedevaartsoord geworden waarrond een heuse subcultuur is ontstaan in de vorm
van tientallen scholen die lessen bieden aan toeristen en residentiëlen. Deze laatsten zijn
vooral Chinese jongeren waarvan de ouders lang hebben gespaard om er hun kind een opleiding te laten volgen. De boeddhistische nederigheid is er echter ver te zoeken.
Maar laat ons nu terugkeren naar Chen Wang-ting, die volgens historisch betrouwbare
bronnen dus een hooggeplaatst officier was tijdens de Ming-dynastie. Om de militaire
graad te behalen die Chen bezat, moest men een hele reeks zware testen ondergaan zoals
het berijden van een wild paard, het tillen van zware rotsblokken, het spannen van een
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zeer sterke boog, enz. Dergelijke proeven vergden een enorme kracht van de kandidaatofficieren en dit is één van de redenen waaruit we reeds kunnen afleiden dat Chen
Wang-ting veeleer een vechtstijl beoefende waarin brute spierkracht een zeer belangrijke
rol speelde en dus niet gebaseerd was op het tai chi-principe. Ook het feit dat het Songgebergte waar het shaolin-klooster te situeren is relatief dicht bij Chen Chia Kou ligt,
kan erop duiden dat Chens vechtstijl zo goed als zeker invloeden heeft ondergaan van
het shaolin kung-fu. Deze boeddhistische invloed is niet enkel te merken aan de uitvoering van de technieken in de Chen-stijl die zeer nauw verwant zijn met het shaolin
chuan, maar ook in de benaming van sommige technieken. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de techniek "Boeddha's lijfwacht verpulvert mortel".
Als militair had Chen Wang-ting ook de vechttechnieken geleerd die beschreven zijn in
de Chuan-Ching, het klassieke boek der vechtkunsten, dat werd geschreven en geïllustreerd door de beroemde generaal Chi Yi-kuang. Het boek bevat een synthese van de
beste gevechtstechnieken uit een zestiental kung-fu stijlen die in de Ming-periode zeer
populair waren. Het werk werd als zeer belangrijk geacht in militaire kringen waar het
als officieel handboek werd gebruikt voor de gevechtsopleiding. Ook deze technieken
hebben de vechtstijl van Chen Wang-ting beïnvloed.
Op latere leeftijd raakte Chen gefascineerd door het taoïsme, trok zich terug en gebruikte deze religieus-filosofische achtergrond om op basis van de vechttechnieken die hij
reeds kende een nieuwe vechtkunst te creëren. Deze vechtkunst werd niet tai chi chuan
genoemd, maar hoogstwaarschijnlijk Chen shi chuan, de vechtkunst van de Chen-clan,
een vechtstijl die van generatie op generatie zou worden doorgegeven. Zo komen we uiteindelijk terecht bij Chen Chang-hsing (1771-1853), die wél iets te maken had met tai
chi chuan: hij zou als eerste van de Chen-familie tai chi chuan hebben beoefend.
Na Chang San-feng werd tai chi chuan via opeenvolgende generaties van taoïstische
priesters overgeleverd. In de 18de eeuw werd de kunst in ononderbroken lijn onderwezen aan een zekere Wang Tsung-yueh, die o.a. gecrediteerd wordt voor het uitvinden van
de naam tai chi chuan en het schrijven van een aantal van de tai chi-klassieken. Deze
klassieken of canons komen eigenlijk in de meeste traditionele Chinese vechtkunsten
voor. Ze omschrijven de kern of de essentiële principes van de stijl. Meestal kunnen de
teksten erg dubbelzinnig worden geïnterpreteerd en vaak werden ook niet-bestaande
karakters gebruikt om zo te vermijden dat buitenstaanders de stijl zouden doorgronden.
Wang Tsung-yueh. die vooral roem oogstte door zijn onovertroffen speertechniek, gaf
zijn kunst door aan een zekere Chiang-Fa. Op doorreis in Chen Chia Kou zou deze Chen
Chang-hsing voor het eerst hebben ontmoet toen hij met enkele clanleden aan het trainen
was in Chen shi chuan. Volgens het verhaal barstte Chiang-Fa in lachen uit toen hij hen
aanschouwde en draaide zich om om verder te gaan. Alleen had hij niet gerekend op
Chen Chang-hsing. Deze was zo woedend op de arrogante vreemdeling dat hij hem aanviel. Chen werd bliksemsnel gevloerd en wist nauwelijks wat hem overkwam. Uit
respect en bewondering voor Chiang-Fa, die hij als zijn meerdere in het lijf-aan-lijf
gevecht beschouwde, smeekte Chen hem te onderrichten in zijn kunst, tai chi chuan.
Althans dit is slechts een veronderstelling die we terugvinden in vele boeken en publicaties waarin de geschiedenis van tai chi chuan wordt toegelicht. Als we echter even
35

logisch nadenken dan moeten we ons hierbij toch wel even de vraag stellen waarom een
vechtkunstenaar van zo'n niveau als Chiang-Fa zich naar een godvergeten en afgelegen
dorpje als Chen Chia Kou zou hebben begeven. Op zoek naar gemotiveerde leerlingen?
Bekende meesters trokken toen immers vooral naar de grotere steden om hun kennis te
verspreiden, waar het mogelijk was om te leven van hun kunst. Verder was er ook een
ruimere belangstelling, waardoor het mogelijk was kandidaat-leerlingen te selecteren,
terwijl dit in het landelijke Chen Chia Kou nagenoeg onmogelijk zou zijn geweest.
Misschien is hij inderdaad ooit op doorreis geweest in Chen Chia Kou omdat hij de verhalen had gehoord van de vechtkunst die de Chen-familie beoefende. Maar blijkbaar had
hij er geen hoge dunk van en wellicht heeft hij daarbij ook een grote indruk achtergelaten op Chen Chang-hsing. Het lijkt mij veel aannemelijker dat Chen Chang-hsing
Chiang-Fa volgde of opzocht om zich te bekwamen in tai chi chuan en niet omgekeerd!
Hoe dan ook, Chen Chang-hsing werd een zeer beroemd meester en was ervoor gekend
ontzettend selectief te werk te gaan wat het aannemen van nieuwe leerlingen betreft.
Dit ondervond ene Yang Lu-chan (1799-1872) uit Yongnian in de provincie Hubei, die
als kind een wai chia-stijl had geleerd van een op rust gestelde lijfwacht die zijn vader
had aangeworven. Toen deze terug wou keren naar zijn geboortedorp nadat hij de leergierige Yang alles had geleerd wat hij kon. vertelde hij Yang over meester Chen Changhsing en zijn tai chi chuan. Yang was enorm geïmponeerd door het verhaal en aangezien
hij vastbesloten was om zijn talent verder te ontplooien, trok de jongeling naar Chen
Chia Kou in de hoop er les te krijgen van Chen Chang-hsing.
Toen hij uiteindelijk meester Chen ontmoette ondernam hij allerlei pogingen om in de
gunst te komen van de meester, maar dit leidde tot niets: Yang werd, net zoals vele anderen voor hem, prompt de laan uitgestuurd. Tai chi chuan was immers de familieschat van
de Chens en deze wilden hun kunst aan geen enkele buitenstaander doorgeven. Zwaar
ontgoocheld trok hij weg uit Chen Chia Kou, op zoek naar een andere meester.
Enkele jaren later bracht Chen Chang-hsing een bedelaar mee naar huis die hij halfbevroren had aangetroffen langs de weg. Toen de bedelaar er terug bovenop kwam, bleek
hij doofstom te zijn en de goedhartige Chen bood hem een job aan als huisbediende, een
goede zaak want de jongeman bleek zeer intelligent, loyaal en hardwerkend te zijn.
Chen Chang-hsing trainde en onderrichtte tai chi chuan op de binnenplaats van zijn huis en liet
geen enkele buitenstaander toe tot de trainingen, die steeds in het grootste geheim verliepen.
Tijdens één van hun avondtrainingen werden Chen en zijn leerlingen plots opgeschrikt
door een gerucht, afkomstig van op het dak. Enkele leerlingen bemerkten het donkere
silhouet van een indringer en sprongen hem achterna op het dak. De indringer poogde te
vluchten, maar werd al gauw omsingeld door Chens leerlingen. Er ontstond een hels
gevecht dat resulteerde in de verwonding van verschillende leerlingen, terwijl anderen
knock-out werden geslagen door de vreemdeling die zich uiteindelijk een ontsnappingsroute kon banen. Zijn ontsnapping werd echter verhinderd door meester Chen Changhsing zelf die de man bewusteloos neersloeg.
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Bij nadere inspectie bleek de "indringer" zijn trouwe bediende te zijn die uiteindelijk
ook helemaal niet doofstom was. Chen eiste een verklaring en dreigde zijn bediende
ermee hem écht doofstom te maken indien hij hem de waarheid niet vertelde. De man
maakte zich bekend als Yang Lu-chan. de persoon die Chen al die jaren voorheen had
geweigerd als leerling. Yang had de list bedacht om zich te vermommen als bedelaar in
de hoop dat hij zou opgemerkt worden door Chen. Hij bekende ook dat hij Chen en zijn
leerlingen al die tijd al had geobserveerd van op zijn plaatsje op het dak en zo op zichzelf tai chi chuan had geleerd. Yang werd niet gestraft, integendeel. Chen was zodanig
onder de indruk van Yangs talent - hij had tenslotte enkele van zijn gevorderde leerlingen verslagen zonder enige formele training - dat hij hem officieel als leerling aanvaardde. De daaropvolgende jaren - volgens bepaalde bronnen 30 jaar - trainde Yang
zeer hard en ontpopte zich uiteindelijk tot één van Chens topleerlingen én werd hiermee
ook de eerste buitenstaander die erin slaagde de verborgen kunst van de Chen-familie te
leren.
Later keerde Yang Lu-chan terug naar zijn
geboorteplaats, waar hij een zaak opzette die
werd geleid door de Chen-familie. Daarnaast
onderrichtte hij ook tai chi chuan. Zijn
beroemdste leerling in Yongnian was zijn
dorpsgenoot Wu Yu-hsiang (1812-1880), die
later ook nog les zou volgen bij Chen Chingping (1795-1868) van de Chen-familie. Wu
Yu-hsiang creëerde zijn eigen stijl van tai chi
chuan: de Wu-stijl, niet te verwarren met de
andere Wu-stijl van Wu Chuan-you (zie verder). Wu Yu-hsiangs methode wordt ook wel
eens de Li-stijl genoemd, naar diens schoonzoon Li Yi-yu (1832-1892).

Yang Lu-chan, ook bekend als "Yang

Uit deze Wu of Li-stijl ontstond de Hao-stijl,
die werd ontwikkeld en genoemd naar Li Yiyu's leerling Hao Wei-chen (1849-1920). Hao

Wudi" ("Yang, de Onoverwinnelijke").

gaf zijn stijl door aan o.a. Sun Lu-tang (18611932), een beoefenaar van de traditionele
Chinese geneeskunde. Ook Sun Lu-tang creëerde een eigen stijl van tai chi chuan, die
eigenlijk een combinatie is van technieken en principes uit tai chi chuan uiteraard, alsook pa kua chang en hsing i chuan, twee andere nei chia-stijlen waarin Sun Lu-tang
reeds een expert was. Zijn eclectische stijl wordt Sun-stijl tai chi chuan genoemd.
Laat ons nu nog even terugkeren naar Yang Lu-chan, die na zijn verblijf in zijn geboortedorp doortrok naar Beijing om daar zijn tai chi chuan te onderrichten.
Yang had al een zekere reputatie opgebouwd en werd dan ook vaak uitgedaagd door veel
toenmalige topfiguren in de vechtkunstwereld. Yang sloeg nooit een uitdaging af en verloor ook nooit een gevecht, wat hem al gauw de bijnaam "Yang, de Onoverwinnelijke"
opleverde.
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In Beijing zou hij o.a. ook enkele vriendschappelijke wedstrijden hebben gevochten met Tung
Hai-chuan. de vermeende stichter van pa kua
chang, die was tewerkgesteld aan het Keizerlijke
Hof. Het duurde niet lang eer ook Yangs naam
bekend werd in keizerlijke kringen.
Uiteindelijk werd hij aangesteld als de leidinggevende gevechtsinstructeur van de Keizerlijke
Lijfwacht en werd hij tevens de persoonlijke
instructeur van leden van de Manchu Keizerlijke
Familie, een positie die hem werd toegekend na
een overtuigende demonstratie aan het Hof.

Sun Lu-tang ontwikkelde Sun-stijl tai
chi chuan.

3.3. YANG CHENG-FU: VADER VAN HET MODERNE TAI CHI CHUAN
Vandaag wordt tai chi chuan vooral beoefend als een soort van gezondheidsgymnastiek.
Iedereen kent wel het beeld van de honderden Chinezen die elke ochtend op pleinen en
in parken heel langzaam en geconcentreerd hun tai chi-bewegingen uitvoeren.
Verantwoordelijk voor deze trend is de kleinzoon van Yang Luchan: Yang Cheng-fu (1883-1936). De precieze oorzaak van zijn
vroegtijdige dood is moeilijk te achterhalen, maar het is een
publiek geheim dat Yang Cheng-fu er een hedonistische levensstijl
op nahield.
Yang C h e n g - f u vatte pas op latere leeftijd zijn studie van tai chi
chuan aan. Hij besefte maar al te goed dat hij er financieel wel
zou bij varen als hij de Yang-stijl traditie verder zette en beoeYang Cheng-fu
fende tai chi chuan onder het strenge toezicht van zijn vader
populariseerde tai
Yang Jian-hou (1839-1917). Maar Yang had de vechtersmentalichi chuan als
teit van zijn beroemde grootvader en zijn oom Yang Pan-hou
gezondheidskunst.
(1837-1892), die ook werd geprezen wegens zijn martiale kwaliteiten, niet geërfd en was als dusdanig niet zo erg geïnteresseerd in het gevechtsaspect van tai chi chuan. Net zoals veel van zijn latere leerlingen trouwens die hoofdza
kelijk tot de hogere kringen van de maatschappij behoorden zoals de naar Taiwan
gevluchte en later naar New York getrokken kunstenaar Cheng Man-ching (19001975) die o.a. kalligrafie onderwees aan de vrouw van de Taiwanese president Chian
Kai-shek.
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Yang speelde hier - mede door zijn zwaarlijvigheid die hem ervan weerhield de moeilijkere bewegingen van tai chi chuan uit te voeren - handig op in door de tai chi die hij van zijn
vader had geleerd te vereenvoudigen, zodat niet langer meer de gevechts- maar wel de
gezondheidsaspecten van de kunst op de voorgrond kwamen. Vanaf het einde van de jaren
1920 begon Yang zijn gesimplificeerde versie van tai chi chuan te verspreiden door China.
Hij oogstte hiermee zo'n enorm succes bij alle lagen van de bevolking, dat de Chinese
overheid in 1956 een nog simpelere versie van Yang Cheng-fu's tai chi zou creëren, de
Beijing-vorm of 24-vorm, en deze ook in heel China zou propageren. Later werden van
overheidswege nog andere "officiële" tai chi-sets samengesteld, bijvoorbeeld de 48-vorm,
de 66-vorm en de 88-vorm, die met échte krijgskunst niets meer te maken hadden - het
onderrichten van vechtkunst was overigens verboden tijdens de Culturele Revolutie - en
zich vooral toespitsten op de therapeutische en esthetische waarde van de oefeningen.
Het is op deze manier dat tai chi chuan later ook druppelsgewijs zou doorsijpelen in het
Westen. In eerste instantie via leerlingen van Yang Cheng-fu, waarvan Cheng Man-ching
de bekendste was, en later ook rechtstreeks vanuit de Chinese Volksrepubliek. Men bleef
weliswaar verwijzen naar de verhalen van Yang Lu-chan, maar de essentie van tai chi
chuan was verdwenen of beter, was verlegd. Tai chi chuan was niet langer meer de eens
zo efficiënte vechtstijl die in de 19de eeuw werd onderwezen aan de Manchu Keizerlijke
Lijfwacht...

3.4. IN DE VOETSPOREN VAN YANG LU-CHAN
Yang Cheng-fu's oudere broer Yang Shao-hou (1862-1930). die voornamelijk had
getraind onder zijn oom Yang Pan-hou, behield echter wél de nodige strijdlust in zijn
methode van Yang-stijl tai chi chuan, maar deze stijl werd nooit zo populair als die van
zijn broer. Het grote publiek was immers gewonnen voor de gezondheidsaspecten van tai
chi chuan en de 19de-eeuwse martiale glorie dreigde stilaan verloren te gaan.
Eén van de beste leerlingen van Yang Lu-chan en diens zoon
Yang Pan-hou was de Manchu-lijfwacht Chuan-you (18341902) die later de Chinese naam Wu aannam, Wu Chuan-you
dus. Chuan-you gaf op zijn beurt zijn kennis door aan zijn
zoon Wu Jian-chuan (1870-1942) die in tegenstelling tot zijn
tijdgenoot Yang Cheng-fu een zeer begaafd vechter was.
Nadat Yang Cheng-fu werd verslagen door ene Wan Lai-sheng
zocht Wu deze op om hem op zijn beurt een lesje te leren. Wu
Jian-chuan zou later in Beijing ook nog les volgen bij de oude
meester Song Shu-ming - naar verluidt omdat deze Wu ooit
versloeg in een gevecht - maar over deze Song is slechts weinig bekend.

Wu Jian-chuan

Eén van de vele leerlingen van Wu Jian-chuan was een zekere Cheng Wing-kwong, een
zakenman die wegens zijn stresserende j o b vooral geïnteresseerd was in het gezondheidsaspect van tai chi chuan. Hij was zich zeer bewust van het ongelooflijke talent van
zijn leraar, maar tijdsgebrek liet hem niet toe om intensiever te trainen onder Wu.
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Cheng Wing-kwong gaf later aanvankelijk zelf les aan zijn eigen zonen en aan hun neef,
Cheng Tin-hung, maar wou de jongens ook de kans geven om tai chi chuan als vechtkunst te leren. Net na de Tweede Wereldoorlog nodigde hij dan ook ene Qi Min-xuan,
een tai chi-meester afkomstig uit Noord-China, uit om in Hongkong les te geven aan zijn
zonen en aan Cheng Tin-hung. Qi Min-xuans vader Qi Ke-san was een directe leerling
van Wu Chuan-you, maar zijn belangrijkste leraar was Ching Yi, een boeddhist en leerling van Wang Lan-ting die de kunst op zijn beurt had geleerd van Chen Keng-yun. de
zoon van Chen Chang-hsing, én van Yang Lu-chan.
Qi Min-xuans trainingen waren enorm zwaar en enkel Cheng Tin-hung bleek vastberaden genoeg om zijn tai chi-training verder te zetten. Gedurende d r i e j a a r volgde hij
meester Qi overal en leerde alles wat hij maar leren kon, waarna meester Qi naar China
terugkeerde.
O p slechts 19-jarige leeftijd begon
Cheng Tin-hung professioneel les te
geven in concurrentie met de oudere
meesters van de Wu- en Yang-families
die toen ook in Hongkong woonden. Hij
noemde zijn stijl Wudang tai chi chuan
naar het gelijknamige gebergte in de provincie Hubei, waar de taoïstische kluizenaar Chang San-feng vermoedelijk de
basis heeft gelegd van tai chi chuan.
Hoewel Cheng Tin-hungs methode heel
dicht aanleunt bij Wu Jian-chuans Wustijl wou hij elke mogelijke link met de
Wu-familie vermijden, want net zoals bij
de Yang-stijl verwaterde ook de Wu-stijl
na de dood van Wu Jian-chuan. Oude
foto's waarop Wu Jian-chuan en diens
zoon Wu Kung-yi de traditionele houdingen demonstreren bewijzen een hemelsbreed verschil in dynamiek tussen vader
en zoon, hoewel we Wu Kung-yi toch
mogen loven om zijn moed. In 1954
vocht hij een beroemde, maar bijzonder
slechte en uiteindelijk onbesliste wedstrijd met pak hok (witte kraanvogelstijl)meester Chan Hak-fu in Macao.

Cheng Tin-hung, een zeldzaam figuur in ae
moderne tai chi-wereld.

Cheng Tin-hung kende succes om twee redenen: zijn superieure techniek en doorgronde
kennis van de tai chi-theorie, alsook zijn uitvoerige kennis van én zijn bereidheid om het
gevechtsaspect van tai chi chuan te onderrichten.
Een andere factor die leidde naar Cheng Tin-hungs succes als tai chi-leraar was het feit
dat hij in zijn jonge jaren veel en graag vocht. Hij was dan ook niet bang om op de uit40

dagingen van rivaliserende stijlen in te gaan. In Hongkong was het namelijk zo dat beoefenaars van verschillende kung-fu-stijlen zich vaak met elkaar gingen meten in afgelegen
steegjes, op daken van flatgebouwen, enz.
Het was o.a. door dergelijke meetings dat de efficiëntie van Chengs tai chi-methode bij
een breder publiek bekend raakte en Cheng Tin-hung stilaan werd beschouwd als één
van de belangrijkste tai chi-meesters in Hongkong.
In 1957 vertegenwoordigde hij Hongkong in een internationaal full contact-tornooi in
Taipei, waar hij de drievoudige middengewichtskampioen van Taiwan versloeg.
Sindsdien hebben veel van zijn leerlingen - waaronder één van mijn belangrijkste
leraars, nl. Dan Docherty - met succes deelgenomen aan lokale en internationale full
contact-competities doorheen Zuidoost-Azië en de voorbije jaren getuigen ook bij de
jongere generaties opnieuw van de efficiëntie van Chengs tai chi-methode in internationale stijl-, tui shou- en full contact-competities. Ook ikzelf won in de periode 1993-95
diverse internationale stijl- en tui shou-titels, evenals sommige van mijn leerlingen.
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3.5. STAMBOOM
Chang San-feng
(vroege Ming-dynastie)
diverse taoïsten
(exacte details onzeker)
Wang Tsung-yueh
Chiang Fa
Chen Chang-hsing
(1771-1853)

I

I

Yang Lu-chan

Chen Keng-yun

(1799-1872)
I

I
Wu Yu-hsiang
(1812-1880)

Yang Pan-hou
(1837-1892)

Yang Jian-hou
(1839-1917)

Wang Lan-ting

Li Yi-yu
(1832-1892)

Wu Chuan-you
(1834-1902)

Yang Cheng-fu
(1883-1936)

Ching Yi

Cheng Man-ching
(1900-1975)

Hao Wei-chen
(1849-1920)

Wu Jian-chuan
(1870-1942)

Sun Lu-tang
(1861-1932)

Cheng Wing-kwong

Qi Ke-san

Qi Min-xuan

Cheng Tin-hung
(1930-2005)
Dan Docherty
Geert Van Loo
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4.1. DE VIJF COMPONENTEN VAN TAI CHI CHUAN
Het traditionele tai chi chuan bestaat uit vijf componenten die zeer nauw met elkaar zijn
verweven. Deze kunnen als volgt worden omschreven:
VORMTRAINING
De vorm is een reeks van vloeiende bewegingen die volgens een vast patroon wordt uitgevoerd. Deze vorm heeft een rustgevende functie, zorgt voor een correcte houding, een
verbeterde coördinatie én heeft een gunstige invloed op zowel ademhaling als bloedcirculatie. Alle bewegingen hebben één of meerdere praktische gevechtstoepassingen.
TUI SHOU (honden

duwen)

Partneroefeningen gericht op het trainen van balans, evasie, kleven, volgen, timing, enz.
Deze oefeningen zijn van essentieel belang om de gevechtstechnieken op een efficiënte
wijze te kunnen aanwenden.
ZELFVERDEDIGING
Praktische toepassingen van de gevechtstechnieken uit de vorm. Omvat stoten, trappen,
worpen, vegen, klemmen en bevrijdingen. Gecombineerd met de verworvenheden die
getraind worden via de tui shou-technieken ontstaat een zeer snelle en efficiënte methode van zelfverdediging.
WA PENT RA IN ING
Gebruik van drie traditionele Chinese
wapens: de sabel, het rechte zwaard
en de speer. Net zoals de ongewapende technieken heeft ook elk wapen
een eigen vorm (bewegingsreeks).
Ook hier heeft elke beweging een
praktische functie en deze kunnen
makkelijk worden uitgevoerd met alledaagse voorwerpen zoals een paraplu
of een bezemsteel. De wapensets zijn
iets dynamischer van aard dan de
ongewapende vorm en kunnen je
lenigheid, kracht, uithouding, coördinatie, enz. gevoelig verscherpen.
NEI

Mijn leraar Dan Docherty past een zwaardtechniek toe.

KUNG

Twaalf yin en twaalf yang oefeningen die het lichaam inwendig kunnen versterken. Deze
oefeningen hebben een positieve invloed op het zenuw-, ademhalings- en lymfvatenstelsel en zorgen voor een beter functioneren van de inwendige organen. Naast hun thera45

peutische waarde hebben ze ook een functie op het gebied van de vechtkunst: ze bezorgen het lichaam de nodige energie (jing) en stellen de beoefenaar in staat om beter stoten en trappen te incasseren.

De auteur demonstreert de resultaten van nei kung-training.
Alleen door het regelmatig en intensief trainen van deze vijf componenten kan men ten
volle genieten van de vele voordelen die tai chi chuan kan bieden op zowel gezondheidsals martiaal vlak. Aangezien de kennis van de meeste tai chi-leraars zich enkel beperkt
tot het beoefenen van de gesimplificeerde vormen wegens de oppervlakkige popularisatie van tai chi chuan, is het vinden van een bekwame en betrouwbare leraar geen gemakkelijke opgave. Verder in dit boek wordt de traditionele lange vorm stap-voor-stap
beschreven en worden alle oefeningen rijkelijk geïllustreerd met duidelijke foto's. Een
klare omschrijving van de belangrijkste gevechtstoepassingen is wat verderop te vinden.
Ik hoop dat dit praktisch gerichte boek als een waardevolle gids zal dienen voor alle tai
chi-beoefenaars, zowel voor beginners als gevorderden. Door de gedetailleerde omschrijving van de oefeningen hoop ik ook dat mensen die de oefeningen zelfstandig willen
instuderen, dit boek als een standaardwerk zullen beschouwen, hoewel ik toch wens te
benadrukken dat men tai chi chuan eigenlijk niet uit een boek kan leren. Een goede
leraar of lerares is en blijft immers noodzakelijk wil men een hoog niveau bereiken in tai
chi chuan.
Naast de vijf componenten die de hoofdbrok vormen van het traditionele tai chi chuan,
zijn er uiteraard ook nog de competitie-aspecten die sinds het eind van de jaren 1980
ook in Europa populair zijn geworden. Tai chi-competitie behelst eigenlijk drie onderdelen. Bij de ongewapende en gewapende stijlwedstrijden wordt de beoefenaar via een
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puntensysteem beoordeeld op
zijn uitvoering door een jury.
In tui shou-wedstrijden komt
het er in essentie op neer om
ofwel het evenwicht van de
tegenstander te vernietigen
binnen een afgebakende
ruimte of om hem erbuiten
de duwen. Ook hier wordt
met een puntensysteem
gewerkt.

Mijn studente Anne Peere op weg naar een bronzen
medaille tijdens een tui

shou-tornooi.

Tot slot is er ook nog het san shou of het vrije gevecht waarbij stoten, trappen, vegen en
worpen toegelaten zijn. Tijdens deze wedstrijden wordt full contact gevochten, meestal
tegen beoefenaars van andere kung-fu stijlen. Winnen kan door punten of door knock-out.

4.2. TAI CHI EN GEZONDHEID
De vorm is wellicht het meest bekende onderdeel van tai chi chuan, dat door iedereen,
jong en oud, kan worden beoefend. Zoals we reeds vernamen is het precies dit onderdeel
dat ook de meeste populariteit geniet. Het werd tot een grotere bloei gebracht door o.a.
Yang Cheng-fu en de Chinese overheid. Niet enkel in China, maar overal ter wereld kan
men nu tai chi-lessen volgen in culturele centra, fitnesscentra, via instructievideo en dvd,
cd-rom e.d. als een middel om de geestelijke en lichamelijke conditie te verbeteren en
op peil te houden.
Maar al te vaak eist onze moderne maatschappij haar tol: velen hebben te kampen met
tal van factoren die de algemene gezondheidstoestand in negatieve zin beïnvloeden.
Stress, hart- en vaatziekten, rugklachten, spijsverteringsstoornissen, ademhalingsproblemen en chronische vermoeidheid zijn slechts enkele voorbeelden van moderne kwalen
en aandoeningen. Uit wetenschappelijke proeven, uitgevoerd tijdens de laatste decennia
in opdracht van o.a. Chinese universiteiten en ziekenhuizen, blijkt dat tai chi-training
een gunstige invloed op de algemene gezondheidstoestand kan hebben. Precies om deze
reden werd grootmeester Cheng Tin-hung, de stichter van de Hong Kong Tai Chi
Association, door de Hongkongse overheid aangesteld om instructeurs op te leiden die
op openbare plaatsen (parken, culturele centra,...) tai chi-cursussen zouden verzorgen. In
deze zin kon tai chi chuan ook toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek dat
zich minder aangetrokken voelt tot de traditionele manier waarop tai chi chuan wordt
onderwezen, maar dat toch wil profiteren van de gunstige en blijvende resultaten die een
correcte beoefening van tai chi chuan op gezondheidsvlak kan teweegbrengen. Het therapeutische karakter van tai chi chuan uit zich inderdaad vooral wanneer men het aspect
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vorm (en op gevorderd niveau nei kung) - een reeks van vloeiende en gracieuze beweningen die volgens een vast patroon wordt uitgevoerd - traint. Het regelmatig (en liefst
dagelijks) uitvoeren van de traditionele vorm zorgt voor een gezond, lenig en ontspannen
lichaam, een alerte geest, een correcte houding, een verbeterde coördinatie en een perfect gevoel voor evenwicht. De vorm heeft tevens een rustgevende functie: door een
diepe en natuurlijke ademhaling wordt het centrale zenuwstelsel in zijn evenwicht hersteld en vermindert of verdwijnt zelfs alle stress. Ook de bloedcirculatie en de inwendige
organen worden gestimuleerd en met name het hart dat door het gelijkmatige tempo van
de bewegingen een constant en rustig ritme verkrijgt, wat erg ten goede kan komen aan
mensen die lijden aan hartkloppingen. Wanneer de handvorm correct wordt uitgevoerd,
worden spieren en gewrichten als het ware inwendig gemasseerd en zo soepel gehouden.
Mensen met klachten van reumatische aard zullen tai chi chuan dan ook als een zeer
weldadige oefening ervaren. Deze lijst van voordelen kan nog veel verder worden uitgewerkt, maar omdat dit boek niet onder de noemer "medische literatuur" wordt uitgebracht, zal ik me beperken tot deze voorbeeldenlijst. Maar net zoals de traditionele
Chinese geneeskunde moet tai chi chuan wat gezondheidstraining betreft eigenlijk eerder
als een preventieve dan als een curatieve kunst worden beschouwd.
Duidelijk is in ieder geval dat iedereen die aan zijn of haar gezondheid wil werken en op
zoek is naar een uitgebalanceerde oefening, tai chi chuan zeker in overweging zou moeten nemen. En wie hecht eigenlijk geen belang aan een goede gezondheid?

Het aanleren van de traditionele vorm beschreven in dit boek gebeurt in twee stadia. In
eerste instantie leert de beginner de bewegingen stap voor stap volgens een vereenvoudigde methode die we de "vierkante" vorm noemen. Deze "vierkante" vorm is eigenlijk een
relatief recente ontwikkeling die door Wu Jian-chuan tot stand is gebracht toen hij in de
jaren twintig tai chi-lessen gaf in Beijing en later ook in Shanghai. De vierkante vorm
werd vooral door grootmeester Cheng Tin-hung gepopulariseerd in Hongkong. Vooral bij
grote klassen bewijst deze unieke instructiemethode zijn didactische waarde. Wanneer de
vloeiende bewegingen worden gebroken en op een meer statische en gemakkelijk te volgen manier worden uitgevoerd, krijgt iedereen meer
in- en overzicht. De eerder
ingewikkelde bewegingen van
de vloeiende afwerkingsvorm,
de "ronde" vorm, lenen zich
hier niet echt toe. Deze "vierkante" vonn kan worden vergeleken met een kind dat leert
schrijven en eerst letters leert
vormen, alvorens over te gaan
naar een vlot. cursief schrift.
De auteur leidt een groep beginners doorheen de vierkante
vorm.
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De bewegingen in de vorm worden uitgevoerd volgens een vast patroon en hebben allemaal één of meerdere praktische gevechtstoepassingen (zie verder). Het volledig uitvoeren van de traditionele lange vorm die hier wordt voorgesteld duurt, afhankelijk van het
tempo van de beoefenaar, zo'n 15 a 25 minuten. De uitvoering van de korte, vereenvoudigde versie duurt ongeveer 4 a 5 minuten. De korte vorm werd gedistilleerd uit de lange
vorm en werd ontwikkeld voor competitiedoeleinden, maar ook om mensen die niet in
de mogelijkheid verkeren om dagelijks minstens 25 minuten uit te trekken om tai chi te
beoefenen, toch de kans te geven om te genieten van de vele voordelen die de kunst kan
bieden.

4.2.2. CRITERIA

VOOR EEN CORRECTE

UITVOERING

Het regelmatig en vooral correct beoefenen van de traditionele vorm kan, zoals we reeds
hebben ontdekt, gunstige en blijvende resultaten teweegbrengen op gezondheidsvlak.
Om tot een correcte uitvoering van de bewegingen te komen dient rekening gehouden te
worden met een aantal principes en voorwaarden. Het volstaat dus niet de bewegingen
klakkeloos na te bootsen van een bevoegd tai chi-leraar of deze als een aapje uit dit boek
te imiteren. Het is uiteindelijk de bedoeling dat je de vorm zelfstandig én correct leert
uitvoeren.
Deze algemene regels zullen de beoefenaar niet enkel helpen zijn techniek te verbeteren,
op langere termijn zullen ze ook leiden tot stabiele effecten op het vlak van de verbetering van de gezondheid.
Een competente leraar is dan ook ten zeerste aan te raden als je tai chi chuan op de juiste
manier wil aanleren. Een bekwaam lesgever kan deze principes duidelijk aan de student
uitleggen en hem op zijn fouten wijzen om zijn leerling te corrigeren.
Ook indien men z e l f d e oefeningen instudeert, heeft men er alle belang bij de hieronder
vermelde principes zo dicht mogelijk te behartigen. Sommige van de principes gelden
eveneens als criteria bij het beoordelen van de ongewapende stijloefeningen in tai chicompetitie.
HOUDING
Van cruciaal belang bij de uitvoering van de vorm is de houding van de rug. Deze houd
je steeds recht en de kin wordt iets ingetrokken, zodat ook de nekwervels in het verlengde komen van de ruggengraat.
Er zijn drie basisstanden in de vorm. Bij de voorwaartse stand let je erop dat het bovenlichaam iets voorover helt, maar met blijvende aandacht voor een rechte rug en nek. Bij
de achterwaartse stand en de paardenstand is de romp rechtop.
De schouders worden zoveel mogelijk ontspannen. Opgetrokken of naar voren gerichte
schouders geven een stijf of zwak gevoel. Verder is er ook aandacht voor de armen. De
ellebooggewrichten worden nooit volledig gestrekt, want dit geeft de houding een stijve
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indruk. Ook het tegenovergestelde, nl. te ver ingetrokken armen, moet je vermijden. Dit
zorgt immers op zijn beurt voor een zeer zwakke indruk. Waar je moet naar streven zijn
langgerekte armen die niet volledig gestrekt mogen zijn. Dit principe geldt ook voor de
positie van de vingers.
STAND
In de vorm zijn er drie veelvoorkomende standen, nl. de voorwaartse stand, de achterwaartse stand en de paardenstand. Bij de voorwaartse stand rust het grootste gedeelte
van het gewicht op het voorste been. De tenen zijn recht naar voren gericht en de voeten
staan op schouderbreedte afstand. Bij het voorste been let je erop dat de knie net boven
de tenen komt. Verder doorbuigen betekent de knie overbelasten en dit kan op langere
termijn nefaste gevolgen hebben.
Bij de achterwaartse stand rust het gewicht op het achterste been. Ook hier eindigt de
knie van het steunbeen net boven de tenen. Let op: de tenen zijn soms 45° naar buiten
gericht, maar soms ook naar voren. Meestal staat het "lege" voorste been op de hiel en
ook weer op schouderafstand met het achterste been. Soms rust de voorste voet ook op
de bal. dan staan de voeten wat dichter bijeen.
De paardenstand is één van de belangrijkste standen binnen het Chinese kung-fu in het
algemeen. Deze stand zorgt voor een sterk, soepel en stabiel onderlichaam. De voeten
staan op anderhalve tot dubbele schouderafstand uit elkaar met de hielen op eenzelfde
lijn. De tenen moeten 45° naar buiten gericht zijn. Zorg er eveneens voor dat de knieën
naar buiten worden gedrukt. Dit zorgt ondermeer voor een grondige rekking van de liesstreek en het verstevigen van de spieren en pezen rondom de kniegewrichten. Het bekken is wat naar voren gekanteld zodat het bij deze stand lijkt alsof je een zittende houding inneemt. De ideale diepte wordt bekomen door de dijbenen bijna evenwijdig te
positioneren met de grond. Het gewicht is 50/50 verdeeld over beide benen.
YIN EN YANG

ONDERSCHEIDEN

Simpel uitgedrukt komt het erop neer te letten op een correcte stand, waarbij het ene
been "leeg" en dus yang is (yang staat hier voor beweging) en het ander "vol" en dus yin
(yin staat voor het statische). Een goed inzicht hierin zorgt ervoor dat yin en yang moeiteloos in elkaar kunnen overvloeien. Voor de vorm is dit essentieel om vloeiende bewegingen te creëren, maar ook bij de gevechtstoepassingen en de tui shou-technieken is een
levendig voetenwerk elementair. Gebrek aan inzicht leidt tot gebroken en houterige
bewegingen. Het yin-yang-onderscheid wordt ook duidelijk in de houdingen zelf. Hier
streef je ook naar een evenwicht tussen yin en yang, wat betekent d a t j e extremen, zoals
bijvoorbeeld een volledig gestrekte arm, moet vermijden. In yang zit altijd een beetje yin
en omgekeerd, dus hier corrigeer je jezelf door de elleboog wat te plooien.
COÖRDINATIE
Hier geldt het principe "samen uit, samen thuis". Dit wil zeggen d a t j e bij het uitvoeren
van de bewegingen het volledige lichaam gebruikt en dit is voor beginners vaak zeer moei50

lijk. Het komt er eigenlijk op aan om eerst alle bewegingen van buiten te leren, zodat je ze
zonder nadenken kan uitvoeren. Dan pas kan je werken aan een betere coördinatie.
Coördinatie betekent het hele lichaam gebruiken in de technieken. Nemen we als voorbeeld even de techniek "de knie grijpen, ontwortelende stap" in de ronde vorm. Hier
breng je het gewicht naar voren, draai je de romp naar voren, breng je één hand naast de
voorste knie terwijl de andere hand een duwende beweging uitvoert en ondertussen zorg
je ook voor een correcte afwerking van zowel de stand als de houding. Dit alles moet in
één actie gebeuren. Dus in dit geval beweegt de duwende hand niet afzonderlijk, want
het hele lichaam fungeert als de stuwende kracht achter deze duw.
Een goede coördinatie is ook elementair wanneer je de technieken gaat toepassen voor
zelfverdediging. Het kan zorgen voor een ontspannen en toch zeer explosieve kracht die
dus niet op brute spierkracht is geënt.
VLOEIENDHEID,

INTENTIE

EN FOCUS

Om tot een dynamische uitvoering van de vorm te komen is het noodzakelijk om iedere
houding volledig af te werken en te benadrukken. Dit wordt vooral getraind in de vierkante vorm waar de beoefenaar zich leert concentreren (focus) op de houdingen en op de
intentie ervan als hij ook de toepassingen ervan leert.
Intentie en focus in de vorm komen vooral tot uiting via de ogen. Een beoefenaar die
zich bewust is van de martiale betekenis van de bewegingen zal vaak veel natuurlijker en
geconcentreerder zijn dan iemand die de bewegingen louter uitvoert als een soort van
gymnastiek.
De bewegingen in de ronde vorm vloeien echter ononderbroken in elkaar over en toch
dient iedere houding een zekere dynamiek en martiale uitstraling te bevatten. Dit evenwicht tussen vloeiendheid, intentie en focus is zeer subtiel en slechts weinigen vinden
die perfecte combinatie.
BALANS
Tai chi chuan lijkt simpel wanneer je een specialist aan het werk ziet. De bewegingen
worden langzaam uitgevoerd en de beoefenaar vloeit schijnbaar moeiteloos van de ene
houding naar de andere. Maar precies deze slow motion-uitvoering vraagt een perfecte
beheersing van het evenwicht. Vooral bij de standen op één been en wanneer je achteruit
stapt, wordt het moeilijk om het evenwicht te bewaren, maar ook de ogenschijnlijk
gemakkelijke bewegingen vergen een goed evenwichtsgevoel. De basis hiervoor ligt in
eerste instantie bij een correcte stand. Als je bij een voorwaartse stand niet op schouderbreedte staat en teveel op een rechte lijn bijvoorbeeld, dan zal je vlug merken d a t j e niet
in evenwicht bent.
Ten tweede is de trage uitvoering er o.a. om je balans te trainen. Wanneer je te vlug
werkt ga je vaak slordig om met de afwerking van de standen en de houdingen, het yinyang onderscheid, enz. en train je je evenwicht niet zo goed.
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ONTSPANNING

EN

ZACHTHEID

Eén van de bedoelingen van de vorm is je een gevoel van ontspanning te geven, zowel
lichamelijk als geestelijk. Met het ontspannen van de geest wordt bedoeld d a t j e alle
afleidende gedachten van je afzet en je volledig concentreert op de bewegingen. Om dit
te bereiken is een grondige kennis van de vorm én van de toepassingen noodzakelijk.
Beginners hebben het vaak moeilijk zich te concentreren omdat ze nog te veel moeten
nadenken over de volgorde van de houdingen en ook omdat ze de praktische functie
ervan niet leren.
Het lichaam ontspannen, impliceert dat je alle stijfheid uit de spieren en gewrichten
haalt om zo tot ontspanning te komen. De tai chi-bewegingen stretchen eigenlijk het volledige lichaam als ze correct worden uitgevoerd.
Zachtheid is een concept dat vaak misverstaan wordt. Vele tai chi-beoefenaars proberen
om zo zacht mogelijk te zijn, maar extreme zachtheid duidt op zwakheid omdat er dan
weer geen balans bestaat tussen yin en yang.
Het is ook de bedoeling dat het lichaam steviger wordt door tai chi chuan te beoefenen.
Deze opbouw van stevigheid wordt vooral getraind in de vierkante vorm. Hier houdt de
beoefenaar halt bij iedere stap en door het aanhouden ervan verstevigt hij zijn spieren op
een isometrische manier. Dit kan zeer lastig zijn in het begin, maar hoe meer je hierop
traint, hoe steviger je basis voor een goede uitvoering wordt. Initieel ondervindt de beoefenaar dan ook veel spierstijfheid maar na een poos verdwijnt dat gevoel en zal men
comfortabeler en zonder zichtbare inspanning de verschillende houdingen kunnen uitvoeren. De bewegingen lijken dan wel heel zacht, maar erachter schuilen duidelijk
potentieel zeer krachtige gevechtstechnieken. Dit is de ware aard van het martiale tai chi
chuan. Het is dus absoluut geen zachte vorm van gymnastiek zoals het meestal wordt
voorgesteld.
ADEMHALING
Ademen mag nooit geforceerd gebeuren, maar moet heel natuurlijk zijn. Door de bewegingen traag uit te voeren, wordt de ademhaling veel dieper en wordt de beoefenaar ook
rustiger, wat ook weer bijdraagt tot een ontspannen gevoel. Bij inkomende bewegingen
adem je meestal in, bij uitgaande bewegingen meestal uit. Adem steeds in en uit door de
neus waarbij de mond gesloten blijft. De tong maakt contact met het bovenste verhemelte. Op meer hoeft men als beginner niet te letten. Nogmaals, de ademhaling moet diep
én natuurlijk gebeuren.

4.2.3. HOUDINGEN

IN DE LANGE

1. STARTPOSITIE
2. TAI CHI IN RUST

VORM

3.

DE TAI CHI BEGINNEN

4.

ZEVENSTERREN HOUDING

5.

DE STAART VAN HET VOGELTJE GRIJPEN

6.

ENKELE ZWEEPSLAG

7.

SCHUINE VLUCHT

8.

VOORUIT STAPPEN, HANDEN HEFFEN

9.

WITTE KRAANVOGEL SPREIDT VLEUGELS

10.

DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE STAP

11.

ZEVENSTERREN HOUDING

12.

DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE STAP (3 X)

13.

ZEVENSTERREN HOUDING

14.

DE LUIT BESPELEN

15.

VOORUIT STAPPEN, PAREREN EN STOTEN

16.

ALS HET SLUITEN VAN EEN DEUR

17.

DE TIJGER OMARMEN. TERUGKEREN NAAR DE BERG

18.

GEKRUISTE HANDEN

19.

DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE STAP

20.

DRAAIEN, DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE STAP

21.

ZEVENSTERREN HOUDING

22.

DE STAART VAN HET VOGELTJE GRIJPEN

23.

ENKELE ZWEEPSLAG

24.

VUIST ONDER ELLEBOOG

25.

ACHTERUIT STAPPEN, DE AAP TERUGDRIJVEN (3 X)

26.

SCHUINE VLUCHT
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27.

VOORUIT STAPPEN. HANDEN HEFFEN

28.

WITTE KRAANVOGEL SPREIDT VLEUGELS

29.

DE KNIE GRIJPEN. ONTWORTELENDE STAP

30.

ZEVENSTERREN HOUDING

31.

NAALD OP ZEEBODEM

32.

WAAIER DOOR DE RUG

33.

DRAAIEN. ZWAAIEN MET DE RECHTERVUIST

34.

ACHTERUIT STAPPEN. PAREREN EN STOTEN

35.

VOORUIT STAPPEN. DE STAART VAN HET VOGELTJE GRIJPEN

36.

ENKELE ZWEEPSLAG

37.

DE HANDEN ALS WOLKEN BEWEGEN (3 X)

38.

ENKELE ZWEEPSLAG

39.

HET PAARD EEN KLOPJE GEVEN

40.

HET LICHAAM NAAR LINKS DRAAIEN

41.

IN EEN BOOG TRAPPEN MET DE RECHTERVOET

42.

HET PAARD EEN KLOPJE GEVEN

43.

HET LICHAAM NAAR RECHTS DRAAIEN

44.

IN EEN BOOG TRAPPEN MET DE LINKERVOET

45.

OMDRAAIEN. TRAPPEN MET DE LINKERHIEL

46.

DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE STAP

47.

VOORUIT STAPPEN, NEERWAARTS STOTEN

48.

DRAAIEN, ZWAAIEN MET DE RECHTERVUIST

49.

VOORUIT STAPPEN, HET PAARD EEN KLOPJE GEVEN

50.

HET LICHAAM NAAR LINKS DRAAIEN
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51.

IN EEN BOOG TRAPPEN MET DE RECHTERVOET

52.

ACHTERUIT STAPPEN IN DE ZEVENSTERREN HOUDING

53.

ACHTERUIT STAPPEN OM DE TIJGER TE SLAAN

54.

HET LICHAAM DRAAIEN EN TRAPPEN

55.

DE OREN SLAAN

56.

HET LICHAAM NAAR RECHTS DRAAIEN

57.

IN EEN BOOG TRAPPEN MET DE LINKERVOET

58.

OMDRAAIEN. TRAPPEN MET DE RECHTERHIEL

59.

ZWAAIEN MET DE RECHTERVUIST

60.

VOORUIT STAPPEN. PAREREN EN STOTEN

61.

ALS HET SLUITEN VAN EEN DEUR

62.

DE TIJGER OMARMEN, TERUGKEREN NAAR DE BERG

63.

GEKRUISTE HANDEN

64.

DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE STAP

65.

DRAAIEN, DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE STAP

66.

ZEVENSTERREN HOUDING

67.

DE STAART VAN HET VOGELTJE GRIJPEN

68.

ENKELE ZWEEPSLAG

69.

ZEVENSTERREN HOUDING

70.

DE MANEN VAN HET WILDE PAARD SCHEIDEN

71.

ZEVENSTERREN HOUDING

72.

DE MANEN VAN HET WILDE PAARD SCHEIDEN (3 X)

73.

ZEVENSTERREN HOUDING

74.

DE MANEN VAN HET WILDE PAARD SCHEIDEN
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75.

DE MOOIE DAME WERKT AAN HET WEEFGETOUW (2 X)

76.

ZEVENSTERREN HOUDING

77.

DE MANEN VAN HET WILDE PAARD SCHEIDEN

78.

DE MOOIE DAME WERKT AAN HET WEEFGETOUW (2 X)

79.

ZEVENSTERREN HOUDING

80.

DE STAART VAN HET VOGELTJE GRIJPEN

81.

ENKELE ZWEEPSLAG

82.

DE HANDEN ALS WOLKEN BEWEGEN (3 X)

83.

ENKELE ZWEEPSLAG

84.

DE SLANG KRONKELT NAAR BENEDEN

85.

DE GOUDEN HAAN STAAT OP EEN POOT

86.

DE WITTE SLANG STEEKT HAAR TONG UIT

87.

ACHTERUIT STAPPEN. DE AAP TERUGDRIJVEN (3 X)

88.

OPZIJ STAPPEN, SCHUINE VLUCHT

89.

VOORUIT STAPPEN. HANDEN HEFFEN

90.

WITTE KRAANVOGEL SPREIDT VLEUGELS

91.

DE KNIE GRIJPEN. ONTWORTELENDE STAP

92.

ZEVENSTERREN HOUDING

93.

NAALD OP ZEEBODEM

94.

WAAIER DOOR DE RUG

95.

DRAAIEN, ZWAAIEN MET DE RECHTERVUIST

96.

VOORUIT STAPPEN, PAREREN EN STOTEN

97.

VOORUIT STAPPEN, DE STAART VAN HET VOGELTJE GRIJPEN

98.

ENKELE ZWEEPSLAG
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99.

DE HANDEN ALS WOLKEN BEWEGEN (3 X)

100.

ENKELE ZWEEPSLAG

101.

HET PAARD EEN KLOPJE GEVEN

102.

HET GEZICHT SLAAN

103.

DE LOTUS ENKELHANDIG HEEN EN WEER LATEN BEWEGEN

104.

DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE STAP

105.

VOORUIT STAPPEN, HET KRUIS STOTEN

106.

VOORUIT STAPPEN, DE STAART VAN HET VOGELTJE GRIJPEN

107.

ENKELE ZWEEPSLAG

108.

DE SLANG KRONKELT NAAR BENEDEN

109.

VOORUIT STAPPEN, ZEVENSTERRENSTOOT

110.

ACHTERUIT STAPPEN OM DE TIJGER TE BERIJDEN

111.

HET GEZICHT SLAAN

112.

DE LOTUS DUBBEL HEEN EN WEER LATEN BEWEGEN

113.

DE BOOG SPANNEN OM DE TIJGER TE SCHIETEN

114.

HET PAARD EEN KLOPJE GEVEN

115.

HET GEZICHT SLAAN

116.

DRAAIEN, ZWAAIEN MET DE RECHTERVUIST

117.

VOORUIT STAPPEN, HET PAARD EEN KLOPJE GEVEN

118.

VOORUIT STAPPEN, DE STAART VAN HET VOGELTJE GRIJPEN

119.

ENKELE ZWEEPSLAG

120.

TAI CHI IN EENHEID

121.

DE TAI CHI SLUITEN

57

4.2.4. DE TRADITIONELE
I.

VORM

STAP-VOOR-STAP

STARTPOSITIE

I. Voeten op schouderbreedte afstand, tenen iets naar buiten gericht, armen hangen naast
het lichaam, handpalmen naar beneden. Ontspan en adem op een natuurlijke manier.

A

-
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3. DE TAI CHI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BEGINNEN

Hef de armen tot op schouderhoogte voor het lichaam.
Trek de armen in door de ellebogen te laten zakken.
Armen laten zakken naast het lichaam.
Buig door de knieën.
Gewicht in rechterbeen brengen. Linkervoet heffen, hiel eerst, en naar voren op de
hiel neerzetten.
Linkerhand in een cirkelvormige beweging voor het lichaam brengen. De palm naaide borst gericht.
Breng de rechterhand tussen de linkerhand en de borst. De handpalmen naar elkaar
toe gericht.
Draai de linkervoet 45° naar binnen op de hiel. Laat dan de gehele voetzool op de
grond rusten. Het gewicht blijft op het rechterbeen.
Gewicht in het linkerbeen brengen door het rechterbeen te strekken en het linker te
buigen.
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11. ZEVENSTERREN HO11DING
1. Rechterhand in boogvorm naar een hoek van 45° richten.
2. Draai het lichaam naar rechts door de rechterhiel van de grond te heffen en te draaien
op de bal van de rechtervoet.
3. Zet de rechterhiel neer op de grond. Breng de linkervingertoppen in contact met de
binnenkant van de rechterpols.
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22. DE STAART VAN HET VOGELTJE

GRIJPEN

1. Romp voorover buigen. Armen iets intrekken, zodat de ellebogen naar buiten toe wijzen. De rechterpalm naar boven gericht.
2. Leun in een voorwaartse stand. Armen 45° naar linksvoor uitstrekken.
3. Draai de romp vanuit het bekken, zodat de armen 45° naar rechts toe wijzen.
4. Gewicht terugbrengen in het linkerbeen.
5. Romp iets naar voren laten hellen en naar beneden drukken met de rechterpalm.
6. Leun in een voorwaartse stand. Duw 45° naar linksvoor met de rechterpalm.
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23. ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Houd de rechterarm uitgestrekt en draai de rechterhand met een boogje vanuit de pols
naar binnen. De vingers sluit je in een kraanvogelbek. Draai tegelijk de rechtervoet
iets naar binnen op de hiel.
2. Plaats de linkervoet met een ruime stap opzij, zodat beide hielen op eenzelfde lijn
komen. De voeten allebei 45° naar buiten gericht.
3. Beweeg de linkerhand naar links met de palm naar het lichaam. Draai de linkerhand
naar buiten en duw 45° naar linksvoor wanneer de hand het lichaam voorbij is
gegaan. Zink ondertussen in een diepe paardenstand.
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26. SCHUINE

VLUCHT

1. Gewicht in linkerbeen overbrengen en rechterbeen wat strekken. De rechtervoet draait
ondertussen op de bal naar rechts. Open intussen de rechterhand, de rechterarm wijst
in dezelfde richting van de rechtervoet. De linkerarm is schuin naar linksboven
gericht.

65

27. VOORUIT STAPPEN, HANDEN

HEFEEN

1. Breng de rechterhand in een cirkelende beweging voor het lichaam. De palm is naar
de borst gericht. Zet tegelijk een stap van 90° naar links met de rechtervoet. Laat de
hiel op de grond rusten.
2. Breng de linkerhand tussen de rechterhand en de borst. De handpalmen naar elkaar
toe.
3. Gewicht naar het rechterbeen overbrengen door het linkerbeen te strekken en het
rechter te buigen. Laat de romp voorover hellen.
4. Trek de linkervoet bij, parallel met de rechtervoet en op schouderbreedte afstand.
Knieën blijven gebogen, romp komt recht.
5. Strek de benen. Hef de rechterhand omhoog en breng de linkerarm zijdelings naar
omlaag.
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28. WITTE KRAANVOGEL

SPREIDT

VLEUGELS

1. Romp voorover buigen.
2. Draai het bovenlichaam naar links.
3. Breng de linkerhand in een cirkelende beweging ter hoogte van de rechterhand. De
vingers naar elkaar toe, met een tussenruimte van 10 a 15 centimeter.
4. Kom rechtop. De handen eindigen boven het hoofd.
5. Draai het bovenlichaam terug naar voren.
6. Laat de handen zakken tot op borsthoogte. Draai ondertussen de rechterarm naar binnen. zodat de rechterpalm naar de borst wordt gericht. De vingers wijzen naar de
rechtopstaande linkerhand.
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12. DE KNIE G R I J P E N , ONTWORTELENDE

STAP(3X)

1. Buig door de knieën en draai 90° naar links op de bal van de rechtervoet en de linkerhiel. Het gewicht rust op het rechterbeen, de handen zijn recht naar voren gericht.
2. Zet een klein stapje naar links met de linkervoet. Trek de handen terug tot onder het
rechteroor.
3. Leun in een voorwaartse stand door het rechterbeen te strekken en het linker te buigen. Breng tegelijk de linkerhand zijdelings naast de linkerknie, duw vooruit met de
rechterhand.
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11. ZEVENSTERREN

HO 11DING

1. Verplaats het gewicht terug in het rechterbeen.
2. Trek de rechterarm in door de elleboog te laten zakken.
3. Hef de linkerhand op en breng de binnenkant van de pols in contact met de rechtervingertoppen.
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12. DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE

STAP (3 X)

1. Hef de rechterhand iets naar boven, zodat de vingers naar de linkerhand wijzen.
2. Draai vanuit het middel naar rechts. Trek de handen terug tot onder het rechteroor.
3. Leun in een voorwaartse stand. Breng de linkerhand naast de linkerknie, duw vooruit
met de rechterhand.
4. Stap vooruit met de rechtervoet, laat de hiel op de grond rusten.
5. Draai vanuit het middel naar links. Trek de handen terug tot onder het linkeroor.
6. Leun in een voorwaartse stand. Breng de rechterhand naast de rechterknie, duw vooruit met de linkerhand.
7. Stap vooruit met de linkervoet, laat de hiel op de grond rusten.
8. Draai vanuit het middel naar rechts. Trek de handen terug tot onder het rechteroor.
9. Leun in een voorwaartse stand. Breng de linkerhand naast de linkerknie, duw vooruit
met de rechterhand.
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13.

ZEVENSTERRENHOUDING

1. Verplaats het gewicht terug op het rechterbeen.
2. Trek de rechterarm in door de elleboog te laten zakken.
3. Hef de linkerhand op en breng de binnenkant van de pols in contact met de rechtervingertoppen.
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14. DE LUIT

BESPELEN

1.
2.
3.
4.

Draai het bovenlichaam vanuit het middel naar rechts.
Leun in een voorwaartse stand. De linkerarm wordt 45° naar rechtsvoor gericht.
Draai het bovenlichaam vanuit het middel naar links.
Trek de rechtervoet bij, parallel met de linkervoet en op schouderbreedte afstand.
Knieën blijven gebogen, het gewicht gelijk verdeeld.
5. Breng de handen voor de buik. De ellebogen wijzen naar buiten toe.
6. Strek de benen.
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34.ACHTERUITSTAPPEN, PAREREN EN STOTEN
1. Buig door de knieën. Stap vooruit met de linkervoet, laat de hiel rusten op de grond.
2. Breng de handen naast de rechterheup. De rechterhand vormt een vuist. Leun in een
voorwaartse stand. Breng tegelijk de handen in een boog naar voren.
3. Verplaats het gewicht terug op het rechterbeen. Trek de rechtervuist terug naar de
heup.
4. Draai het lichaam naar rechts. De linkerhand maakt een zijwaartse beweging naar
rechts.
5. Draai de linkerarm, zodat de palm naar de grond wijst. Draai het lichaam naar links
en laat de linkerarm meebewegen in dezelfde richting.
6. Leun in een voorwaartse stand. Stoot recht vooruit met de rechtervuist en laat de linkerpalm rusten op de rechtervoorarm.
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16. ALS HET SLUITEN VAN EEN DEUR
1. Plaats de linkerpalm tegen de onderzijde van de rechterpols.
2. Breng het gewicht over in het rechterbeen. Trek de armen in, de palmen zijn naar het
lichaam gericht.
3. Leun in een voorwaartse stand. Duw vooruit met beide handen.
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17. DE TIJGER OMARMEN,

TERUGKEREN

NAAR DE BERG

1. Draai de linkervoet 90° naar rechts op de hiel. Laat de handen naast het linkerbeen
zakken.
2. Draai naar rechts op de rechterhiel. De rug van beide handen rust op de dijen.
3. Verplaats het gewicht op het rechterbeen. Strek de rechterarm in dezelfde richting van
de rechtervoet, de linkerarm iets lager richten in het verlengde van de rechterarm.
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18. GEKRUISTE

HANDEN

1. Trek de linkervoet bij, op schouderbreedte afstand van de rechtervoet.
2. Draai de tenen van de rechtervoet iets naar binnen, zodat ze recht naar voren wijzen,
parallel met de linkervoet. Kruis ondertussen de handen, rechterhand voor, voor de
borst. Strek nu de benen.
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12. DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE

STAP(3X)

1. Buig door de knieën. Stap 45° naar linksvoor met de linkervoet, laat de hiel op de
grond rusten. Draai vanuit het middel naar rechts. Trek de handen terug tot onder het
rechteroor.
2. Leun in een voorwaartse stand. Breng de linkerhand naast de linkerknie, duw vooruit
met de rechterhand.
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20. DRAAIEN, DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE

STAP

1. Hef de linkerhand ter hoogte van de rechter. De handpalmen wijzen naar elkaar toe.
Draai tegelijk de linkervoet 90° naar rechts op de hiel.
2. Draai het lichaam naar rechts door te draaien op de rechterhiel. Houd de handen
onder het linkeroor. Verplaats de rechterhiel iets naar rechts.
3. Leun in een voorwaartse stand. Breng de rechterhand naast de rechterknie, duw vooruit met de linkerhand.
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11. ZEVENSTERREN

HO11DING

1. Verplaats het gewicht terug op het linkerbeen.
2. Trek de linkerarm in door de elleboog te laten zakken.
3. Hef de rechterhand op en breng de binnenkant van de pols in contact met de linkervingertoppen.
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22. DE STAART VAN HET VOGELTJE

GRIJPEN

1. Romp voorover buigen. Armen iets intrekken, zodat de ellebogen naar buiten toe wij2.
3.
4.
5.
6.

zen. De rechterpalm naar boven gericht.
Leun in een voorwaartse stand. Armen 45° naar linksvoor uitstrekken.
Draai de romp vanuit de heupen, zodat de armen 45° naar rechts toe wijzen.
Gewicht terugbrengen in het linkerbeen.
Romp iets naar voren laten hellen en naar beneden drukken met de rechterpalm.
Leun in een voorwaartse stand. Duw 45° naar linksvoor met de rechterhand.

80

23. ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Houd de rechterarm uitgestrekt en draai de rechterhand met een boogje vanuit de pols
naar binnen. De vingers sluit je in een kraanvogelbek. Draai tegelijk de rechtervoet
iets naar binnen op de hiel.
2. Plaats de linkervoet zijwaarts, zodat beide hielen op eenzelfde lijn komen, de voeten
allebei 45° naar buiten gericht.
3. Beweeg de linkerhand naar links. De palm wijst naar het lichaam. Draai de linkerhand naar buiten en duw 45° naar linksvoor wanneer de hand het lichaam voorbij is
gegaan. Zink ondertussen in een diepe paardenstand.
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24. VUIST ONDER

ELLEBOOG

1. Draai 135° naar links op de linkerhiel. Reik in een boog de linkerhand uit naar links.
2. Beweeg de rechterhand in een boog naar voren tot de binnenkant van de hand de linkerpalm raakt. Leun gelijk in een voorwaartse stand door de rechtervoet iets naar
rechts te plaatsen.
3. Breng het gewicht terug op het rechterbeen. Maak twee vuisten terwijl de armen worden ingetrokken, de rechtervuist komt onder de linkerelleboog.
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25. ACHTERUIT

STAPPEN, DE AAP TERUGDRIJVEN

(3 X)

1. Draai vanuit het middel naar rechts. Leun in een voorwaarts stand en draai het bovenlichaam opnieuw naar links. Strek ondertussen de linkerarm naar voren uit en open de
linkervuist. De rechtervuist blijft gesloten.
2. Gewicht terugbrengen in het rechterbeen. Draai vanuit het middel naar links. Trek de
handen terug tot onder het linkeroor, de handpalmen zijn geopend.
3. Stap achteruit met de linkervoet in een voorwaartse stand. Breng de rechterhand naast
de rechterknie, duw vooruit met de linkerhand.
4. Gewicht terugbrengen in het linkerbeen.
5. Draai vanuit het middel naar rechts. Trek de handen terug tot onder het rechteroor.
6. Stap achteruit met de rechtervoet in een voorwaartse stand. Breng de linkerhand naast
de linkerknie, duw vooruit met de rechterhand.
7. Gewicht terugbrengen in het rechterbeen.
8. Draai vanuit het middel naar links. Trek de handen terug tot onder het linkeroor.
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9. Stap achteruit met de linkervoet in een voorwaartse stand. Breng de rechterhand naast
de rechterknie, duw vooruit met de linkerhand.
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26. SCHUINE

VLUCHT

1. Draai de linkerarm, zodat de handpalm naar boven wijst.
2. Plaats de rechtervingertoppen tegen de linkerpols.
3. Draai de rechtervoet 90° naar rechts op de hiel en zak diep door de knieën. Het
bovenlichaam helt iets naar links.
4. Zet een grote stap vooruit met de linkervoet. De hiel rust op de grond, het been is
gestrekt.
5. Draai de linkervoet 90° naar rechts op de hiel, parallel met de rechtervoet. De gehele
voetzool rust op de grond.
6. Gewicht naar het linkerbeen overbrengen, terwijl het rechter wordt gestrekt. De rechtervoet draait op de bal naar rechts. De rechterarm wijst in dezelfde richting van de
rechtervoet. De linkerarm is schuin naar boven gericht.
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27. VOORUIT STAPPEN, HANDEN

HEFEEN

1. Breng de rechterhand in een cirkelende beweging voor het lichaam. De palm naar de
borst gericht. Zet tegelijk een stap van 90° naar links met de rechtervoet. Laat de hiel
op de grond rusten.
2. Breng de linkerhand tussen de rechterhand en de borst. De handpalmen wijzen naar
elkaar toe.
3. Gewicht naar het rechterbeen overbrengen door het linkerbeen te strekken en het
rechter te buigen. Laat de romp voorover hellen.
4. Trek de linkervoet bij, parallel met de rechtervoet en op schouderbreedte afstand.
Knieën blijven gebogen, romp komt recht.
5. Strek de benen. Hef de rechterhand op en breng de linkerarm zijdelings omlaag.
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28. WITTE KRAANVOGEL

SPREIDT

VLEUGELS

1. Romp voorover buigen.
2. Draai het bovenlichaam naar links.
3. Breng de linkerhand in een cirkelende beweging ter hoogte van de rechterhand. De
vingers wijzen naar elkaar toe, met een tussenruimte van 10 a 15 centimeter.
4. Sta rechtop. De armen komen in boogvorm boven het hoofd.
5. Draai het bovenlichaam terug naar voren.
6. Laat de handen zakken tot op borsthoogte. Draai ondertussen de rechterarm naar binnen, zodat de rechterpalm naar de borst wordt gericht, de vingers wijzen naar de
rechtopstaande linkerhand.
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12. DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE

STAP(3X)

1. Buig door de knieën en draai 90° naar links op de bal van de rechtervoet en de linkerhiel. Het gewicht rust op het rechterbeen, de handen zijn recht naar voren gericht.
2. Zet een klein stapje naar links met de linkervoet. Trek de handen terug tot onder het
rechteroor.
3. Leun in een voorwaartse stand door het rechterbeen te strekken en het linker te buigen. Breng tegelijk de linkerhand zijdelings naast de linkerknie, duw vooruit met de
rechterhand.
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11. ZEVENSTERREN

HO11DING

1. Verplaats het gewicht terug op het rechterbeen.
2. Trek de rechterarm in door de elleboog te laten zakken.
3. Hef de linkerhand op en breng de binnenkant van de pols in contact met de rechtervingertoppen.
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31. NAALD OP

ZEEBODEM

1. Trek de linkervoet terug, de bal van de voet rust op de grond.
2. Breng de rechterhand boven de linker. De vingers wijzen diagonaal naar beneden.
3. Zak diep door de knieën. Steek de rechterhand naar de grond toe, trek de linkerhand
ondertussen naar de rechterschouder terug.
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32. WAAIER DOOR DE RUG
1. Stap vooruit op de linkerhiel.
2. Leun in een voorwaartse stand. Hef de rechterarm tot op schouderhoogte.
3. Draai de linkervoet 90° naar rechts op de hiel. Draai gelijk de rechterarm 180° tegen
de wijzer in. De linkerpalm schuift langs de rechterarm naar de pols.
4. Stap schuin naar rechtsachteren met de rechtervoet.
5. Trek de armen lichtjes in.
6. Zink in een diepe paardenstand en duw met de linkerhand. De rechterhand komt
boven het hoofd. De beweging lijkt op het openen van een waaier.
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T

33. DRAAIEN, ZWAAIEN MET DE

RECHTERVUIST

1. Draai naar rechts op de hielen. De linkerhand vormt een vuist en komt voor het
lichaam.
2. Maak ook een vuist met de rechterhand. Breng de vuist links van het lichaam, achter
de linkervuist.
3. Leun in een voorwaartse stand. Open de linkervuist en zwaai beide handen naar voren
in een boog, de linkerhand komt boven de rechtervuist.
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34. ACHTERUIT

STAPPEN, PAREREN EN STOTEN

1. Gewicht terugbrengen op het linkerbeen.
2. Stap achteruit met de rechtervoet in een voorwaartse stand. Breng de linkerhandpalm
en de rechtervuist in contact en maak ondertussen een volledige cirkel naar voren met
beide armen.
3. Verplaats het gewicht terug op het rechterbeen, trek de rechtervuist terug naar de
heup.
4. Draai het lichaam naar rechts. De linkerhand maakt een zijwaartse beweging naar
rechts.
5. Draai de linkerarm, zodat de palm naar de grond wijst. Draai het lichaam naar links
en laat de linkerarm meebewegen in dezelfde richting.
6. Leun in een voorwaartse stand. Stoot recht vooruit met de rechtervuist en laat de linkerpalm rusten op de rechtervoorarm.
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35. VOORUIT

STAPPEN,

DE STAART

VAN HET VOGELTJE

GRIJPEN

1. Gewicht terugbrengen op het rechterbeen. De rechterhand openen en de linkervingertoppen in contact brengen met de binnenkant van de rechterpols.
2. R o m p voorover buigen. Armen iets intrekken, zodat de ellebogen naar buiten toe wijzen. De rechterpalm naar boven gericht.
3. Leun in een voorwaartse stand. Armen naar voren uitstrekken.
4. Zet een stap vooruit op de rechterhiel.
5. Leun in een voorwaartse stand. Armen 45° naar linksvoor uitstrekken.
6. Draai de romp vanuit de heupen, zodat de armen 45° naar rechts toewijzen.
7. Gewicht terugbrengen in het linkerbeen.
8. Romp iets naar voren laten hellen en naar beneden drukken met de rechterpalm.
9. Leun in een voorwaartse stand. Duw 45° naar linksvoor met de rechterhand.
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23. ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Houd de rechterarm uitgestrekt en draai de rechterhand met een boogje vanuit de pols
naar binnen. De vingers sluit je in een kraanvogelbek. Draai tegelijk de rechtervoet
iets naar binnen op de hiel.
2. Plaats de linkervoet zijwaarts, zodat beide hielen op eenzelfde lijn komen. De voeten
allebei 45° naar buiten gericht.
3. Beweeg de linkerhand naar links. De palm wijst naar het lichaam. Draai de linkerhand naar buiten en duw 45° naar linksvoor wanneer de hand het lichaam voorbij is
gegaan. Zink ondertussen in een diepe paardenstand.
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37. DE HANDEN ALS WOLKEN BEWEGEN

3.
4.
5.
6.

(3 X)

Houd de rechtervoet 45° naar rechts. Verplaats gelijk het gewicht op het rechterbeen
en strek de rechterarm 45° naar rechtsvoor. De linkerarm iets lager richten in het verlengde van de rechterarm.
Laat de linkerhand zakken en breng hem terug naar boven in een halve cirkel tot de
vingertoppen de onderkant van de rechterpols raken. Leun ondertussen in een parallelle stand door de linkervoet mee naar binnen te draaien op de hiel.
Beweeg de linkerhand langs boven naar links. Draai de linkervoet 90° naar links op
de hiel en verplaats het gewicht op het linkerbeen.
Draai het lichaam 45° naar linksvoor in een parallelle stand. Draai de linkerhandpalm
naar beneden. Laat de rechterhand tot tegen de rechterdij zakken.
Trek de rechtervoet bij, zodat beide hielen elkaar raken. De voeten vormen een "V".
Breng de rechtervingertoppen in contact met de onderkant van de linkerpols. Buig
lichtjes door de knieën en houd de rug recht.

7. Hef de rechterhand langs boven naar rechtsvoor. Draai de rechtervoet in dezelfde
richting, maar blijf naar links kijken.

8. Draai het lichaam 45° naar rechtsvoor door te draaien op de bal van de linkervoet,
draai de rechterhandpalm naar beneden, laat de linkerhand tegen de linkerdij zakken.
9. Stap opzij met de linkervoet. Breng de linkervingertoppen in contact met de rechterpols.
10. Beweeg de linkerhand langs boven naar links. Draai de linkervoet 90° naar links op
de hiel en verplaats het gewicht op het linkerbeen.
11. Draai het lichaam 45° naar linksvoor in een parallelle stand. Draai de linkerhandpalm
naar beneden, laat de rechterhand tot tegen de rechterdij zakken.
12. Trek de rechtervoet bij, zodat de hielen elkaar raken. De voeten vormen een "V".
13. Breng de rechtervingertoppen in contact met de linkerpols. Buig lichtjes door de
knieën en houd de rug recht.
14. Hef de rechterhand langs boven naar rechtsvoor. Draai de rechtervoet in dezelfde richting, maar blijf naar links kijken.
15. Draai het lichaam 45° naar rechtsvoor door te draaien op de bal van de linkervoet.
Draai de rechterhandpalm naar beneden, laat de linkerhand tegen de linkerdij zakken.
16. Stap opzij met de linkervoet. Breng de linkervingertoppen in contact met de rechterpols.
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23. ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Houd de rechterarm uitgestrekt en draai de rechterhand met een boogje vanuit de pols
naar binnen. De vingers sluit je in een kraanvogelbek. Draai tegelijk de rechtervoet
iets naar binnen op de hiel. •
2. Plaats de linkervoet zijwaarts, zodat beide hielen op eenzelfde lijn komen. De voeten
allebei 45° naar buiten gericht.
3. Beweeg de linkerhand naar links. De palm wijst naar het lichaam. Draai de linkerhand naar buiten en duw 45° naar linksvoor wanneer de hand het lichaam voorbij is
gegaan. Zink ondertussen in een diepe paardenstand.
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39. HET PAARD EEN KLOPJE

GEVEN

1. Draai 90° naar links op de hielen. Breng het gewicht over op het rechterbeen en hef
de geopende rechterhand op hoofdhoogte, de linkerpalm is naar boven gericht.
2. Trek de linkervoet terug op de bal van de voet.
3. Trek de linkerarm in en laat de rechterarm zakken. De linkervingertoppen komen in
contact met de rechterpols. Buig ondertussen door de knieën.
4. Stap vooruit op de linkerhiel.
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40. HET LICHAAM NAAR LINKS

DRAAIEN

1. Leun in een voorwaartse stand. Draai de ellebogen naar buiten toe, de rechterhandpalm komt boven linkerpalm terecht.
2. Draai vanuit het middel naar rechts en dan terug naar links. Strek de linkerarm 45°
naar links uit, de palm naar boven gericht. De rechterarm reikt ondertussen 45° naar
rechts uit met de palm naar beneden. Volg met je blik rechterhand.
3. Draai 45° naar links op de linkerhiel en breng de rechterpols in contact met de linker.
Sluit ondertussen de vuisten.
4. Breng de rechtervoet in een cirkelvormige beweging tot naast de linkervoet. Laat de
bal van de voet op de grond rusten.
5. Recht de rug en ontspan.
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41. IN EEN BOOG TRAPPEN MET DE

RECHTERVOET

1. Hef het rechterbeen. Het linkerbeen blijft lichtjes gebogen.
2. Open de vuisten en breng de handen iets uit elkaar met de palmen naar de grond.
3. Draai het lichaam naar rechts en trap in een boog met de top van de rechtervoet. De
rechterarm volgt de richting van het rechterbeen, de linkerarm is naar linksachter
gericht.

101

39. HET PAARD EEN KLOPJE

GEVEN

1. Zet de rechterhiel op de grond. Breng de linkerhand op hoofdhoogte, de rechterpalm
is naar boven gericht.

«l
l v
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43. HET LICHAAM NMR

RECHTS

DRAAIEN

1. Leun in een voorwaartse stand. Draai de ellebogen naar buiten toe. De linkerpalm
komt boven de rechterpalm terecht.
2. Draai vanuit het middel naar links en dan terug naar rechts. Strek de rechterarm 45°
naar rechts uit, de palm is naar boven gericht. De linkerarm reikt ondertussen 45°
naar links uit met de palm naar beneden. Volg met je blik de linkerhand.
3. Draai 45° naar rechts op de rechterhiel en breng de linkerpols in contact met de rechter. Sluit ondertussen de vuisten.
4. Breng de linkervoet in een cirkelvormige beweging tot naast de rechtervoet, laat de
bal van de voet op de grond rusten.
5. Recht de rug en ontspan.
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44. IN EEN BOOG TRAPPEN MET DE

LINKERVOET

1. Hef het linkerbeen. Het rechterbeen blijft lichtjes gebogen.
2. Open de vuisten en breng de handen iets uit elkaar met de handpalmen naar de grond.
3. Draai het lichaam naar links en trap in een boog met de top van de linkervoet. De linkerarm volgt de richting van het linkerbeen, de rechterarm is naar rechtsachter
gericht.
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45. OMDRAAIEN,

TRAPPEN MET DE

LINKERHIEL

1. Plaats het linkerbeen achter het rechter, de bal van de voet op de grond. Sluit ondertussen de vuisten en breng de linkerpols voor de rechter.
2. Draai het lichaam 180° in tegen de wijzer in door te draaien op de rechterhiel.
3. Hef het linkerbeen en trap voorwaarts met de hiel. Open de vuisten. De linkerarm
volgt de richting van het linkerbeen, de rechterarm is 45° naar rechtsachter gericht.
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12. DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE

STAP (3 X)

1. Plaats de linkerhiel op de grond.
2. Draai vanuit het middel naar rechts. Trek de handen terug tot onder het rechteroor.
3. Leun in een voorwaartse stand. Breng de linkerhand naast de linkerknie. Duw vooruit
met de rechterhand.
4. Stap vooruit met de rechtervoet. Laat de hiel op de grond rusten.
5. Draai vanuit het middel naar links. Trek de handen terug tot onder het linkeroor.
6. Leun in een voorwaartse stand. Breng de rechterhand naast de rechterknie. Duw vooruit met de linkerhand.

106

47. VOORUIT STAPPEN, NEERWAARTS

STOTEN

1. Stap vooruit op de linkerhiel.
2. Draai vanuit het middel naar rechts. Trek de handen terug tot onder het rechteroor.
3. Leun in een voorwaartse stand. Breng de linkerhand in een cirkelvormige beweging
naar beneden en naar links. Stoot schuin naar beneden met de rechtervuist en vervolledig de cirkel met de linkerhand. De linkerhand eindigt op de rechtervoorarm.

107

48. DRAAIEN, ZWAAIEN MET DE

RECHTERVUIST

1. Draai 90° naar rechts op de linkerhiel. Kruis de rechterarm met nog steeds gesloten
vuist over de linkerarm.
2. Draai het lichaam 180° in wijzerzin door te draaien op de rechterhiel. Zet de rechterhiel iets naar rechts.
3. Leun in een voorwaartse stand. Zwaai de armen in een boog naar voren, de linkerpal m komt boven de rechtervuist terecht.
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49. VOORUIT STAPPEN. HET PAARD EEN KLOPJE

GEVEN

1. Zet een stap vooruit op de linkerhiel. Open gelijk de rechtervuist en draai de handen
180° tegen de wijzer in, zodat de rechterhandpalm boven de linkerpalm komt. De linkervingertoppen raken de rechterpols.

*
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50. HET LICHAAM NAAR LINKS

DRAAIEN

1. Leun in een voorwaartse stand. Draai de ellebogen naar buiten toe. De rechterhandpalm komt boven de linkerpalm terecht.
2. Draai vanuit het middel naar rechts en dan terug naar links. Strek de linkerarm 45°
naar links uit. de palm is naar boven gericht. De rechterarm reikt ondertussen 45°
naar rechts uit met de palm naar beneden. Volg met je blik de rechterhand.
3. Draai 45° naar links op de linkerhiel en breng de rechterpols in contact met de linker.
Sluit ondertussen de vuisten.
4. Breng de rechtervoet in een cirkelvormige beweging tot naast de linkervoet. Laat de
bal van de voet op de grond rusten.
5. Recht de rug en ontspan.

110

51. IN EEN BOOG TRAPPEN MET DE

RECHTERVOET

1. Hef het rechterbeen. Het linkerbeen blijft lichtjes gebogen.
2. Open de vuisten en breng de handen iets uit elkaar met de handpalmen naar de grond.
3. Draai het lichaam naar rechts en trap in een boog met de top van de rechtervoet. De
rechterarm volgt de richting van het rechterbeen, de linkerarm is naar linksachter
gericht.
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52. ACHTERUIT

STAPPEN IN DE

ZEVENSTERRENHOUDING

1. Zet de rechtervoet op een diagonale lijn achteruit. De handen blijven in dezelfde positie en het gewicht blijft op het linkerbeen.
2. Breng het gewicht over op het rechterbeen. Trek tegelijk de rechterarm in door de
elleboog te laten zakken.
3. Breng de binnenkant van de linkerpols in contact met de rechtervingertoppen. Draai
ondertussen op de linkerhiel. De voet is naar voren gericht.
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53. ACHTERUIT

STAPPEN OM DE TIJGER TE SLAAN

1. Stap achteruit met de linkervoet in een voorwaartse stand. Draai de handpalmen naar
beneden en strek de rechterarm vooruit.
2. Draai 90° naar links op de linkerhiel. Breng het gewicht op het linkerbeen. Strek het
rechterbeen en laat de handen tot net boven de rechterdij zakken.
3. Leun in een voorwaartse stand door 180° naar links te draaien op de rechterhiel. Hef
de linkerhand boven het voorhoofd en breng de rechterhand in een halve cirkel naast
het lichaam om het kruis te beschermen.

113

54. LICHAAM DRAAIEN EN TRAPPEN
1. Draai de linkervoet 90° naar rechts op de hiel. Trek de rechtervoet op de bal tot bij de
linkervoet. Draai tegelijk het lichaam naar voren.
2. Draai het bovenlichaam 90° naar links en hef de rechterarm op in een boog van 180°.
Vanuit deze positie vertrekken beide armen naar rechts en vervolgens naar beneden in
een boog van 180°. Maak twee vuisten wanneer de rechterarm een volledige cirkel
heeft gemaakt. De rechtervuist eindigt voor de buik. Vervolledig ook de cirkel met de
linkerarm. De linkervuist stopt boven het hoofd, terwijl je ondertussen het rechterbeen heft, de rechtervoetzooi is naar links gericht.
3. Kruis de armen voor het lichaam. Linkerhand bovenaan.
4. Strek de armen zijwaarts op schouderhoogte, palmen naar beneden. Trap met de buitenkant van de rechtervoet naar rechts op kniehoogte.
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55. DE OREN

SLAAN

1. Zet de rechterhiel op de grond en breng de armen parallel voor de borst.
2. Leun in een voorwaartse stand. Laat de handen op dijhoogte zakken.
3. Bal de vuisten en breng ze naar boven in een boog alsof je de oren van een tegenstander zou slaan.
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56. HET LICHAAM NAAR RECHTS

DRAAIEN

1. Draai 45° naar rechts op de rechterhiel en breng de linkerpols in contact met de rechter. Sluit ondertussen de vuisten.
2. Breng de linkervoet in een cirkelvormige beweging tot naast de rechtervoet. Laat de
bal van de voet op de grond rusten.
3. Recht de rug en ontspan.
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57. IN EEN BOOG TRAPPEN MET DE

LINKERVOET

1. Hef het linkerbeen. Het rechterbeen blijft lichtjes gebogen.
2. Open de vuisten en breng de handen iets uit elkaar met de handpalmen naar de grond.
3. Draai het lichaam naar links en trap in een boog met de top van de linkervoet. De linkerarm volgt de richting van het linkerbeen, de rechterarm is naar rechtsachter
gericht.
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58. OMDRAAIEN,

TRAPPEN MET DE

RECHTERHIEL

1. Kruis het linkerbeen over het rechter. Breng het gewicht op het linkerbeen en hef de
rechterhiel van de grond. Bal tezelfdertijd de vuisten en breng de polsen voor het
lichaam tegen elkaar.
2. Draai 180° naar rechts op de linkerhiel en de bal van de rechtervoet.
3. Hef het rechterbeen en trap voorwaarts met de hiel. Open de vuisten. De rechterarm
volgt de richting van het rechterbeen, de linkerarm is 45° naar linksachter gericht.
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59. ZWAAIEN MET DE

RECHTERVUIST

1. Zet de rechterhiel op de grond.
2. Bal de vuisten en breng de armen links van het lichaam, met de linkerarm over de
rechter.
3. Leun in een voorwaartse stand. Open de linkervuist en zwaai beide handen naar voren
in een boog. De linkerhand komt boven de rechtervuist.
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34.ACHTERUITSTAPPEN, PAREREN EN STOTEN
1. Stap vooruit op de linkerhiel.
2. Breng de handen naast de rechterheup. De rechterhand vormt een vuist. Leun in een
voorwaartse stand. Breng tegelijk de handen in een boog naar voren.
3. Verplaats het gewicht terug op het rechterbeen. Trek de rechtervuist terug naar de
heup.
4. Draai het lichaam naar rechts. De linkerhand maakt een zijwaartse beweging naar
rechts.
5. Draai de linkerarm, zodat de palm naar de grond wijst. Draai het lichaam naar links
en laat de linkerarm meebewegen in dezelfde richting.
6. Leun in een voorwaartse stand. Stoot recht vooruit met de rechtervuist en laat de linkerpalm rusten op de rechtervoorarm.
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61. ALS HET SLUITEN VAN EEN DEUR
1. Plaats de linkerpalm tegen de onderzijde van de rechterpols.
2. Breng het gewicht over in het rechterbeen. Trek de armen in. De palmen zijn naar het
lichaam gericht.
3. Leun in een voorwaartse stand. Duw vooruit met beide handen.

62. DE TIJGER OMARMEN,

TERUGKEREN

NAAR DE BERG

1. Draai de linkervoet 90° naar rechts op de hiel. Laat de handen naast het linkerbeen
zakken.
2. Draai naar rechts op de rechterhiel. De rug van beide handen rust op de dijen.
3. Verplaats het gewicht op het rechterbeen. Strek de rechterarm in dezelfde richting van
de rechtervoet. De linkerarm iets lager richten in het verlengde van de rechterarm.
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18. GEKRUISTE

HANDEN

1. Trek de linkervoet bij, op schouderbreedte afstand van de rechtervoet.
2. Draai de tenen van de rechtervoet iets naar binnen, zodat ze recht voor wijzen, parallel met de linkervoet. Kruis ondertussen de handen, rechterhand voor. voor de borst.
Strek nu de benen.

123

12. DE KNIE G R I J P E N , ONTWORTELENDE

STAP(3X)

1. Buig door de knieën. Stap 45° naar linksvoor met de linkervoet, laat de hiel op de
grond rusten. Draai vanuit het middel naar rechts. Trek de handen terug tot onder het
rechteroor.
2. Leun in een voorwaartse stand. Breng de linkerhand naast de linkerknie. Duw vooruit
met de rechterhand.
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65. DRAAIEN, DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE

STAP

1. Hef de linkerhand ter hoogte van de rechter. De handpalmen wijzen naar elkaar toe.
Draai gelijk de linkervoet 90° naar rechts op de hiel.
2. Draai het lichaam naar rechts door te draaien op de rechterhiel. Houd de handen
onder het linkeroor. Verplaats de rechterhiel iets naar rechts.
3. Leun in een voorwaartse stand. Breng de rechterhand naast de rechterknie, duw vooruit met de linkerhand.
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92. ZEVENSTERREN

HOU DING

1. Verplaats het gewicht terug op het linkerbeen.
2. Trek de linkerarm in door de elleboog te laten zakken.
3. Hef de rechterhand op en breng de onderkant van de pols in contact met de linkervingertoppen.
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67. DE STAART VAN HET VOGELTJE

GRIJPEN

1. Romp voorover buigen. Armen iets intrekken, zodat de ellebogen naar buiten toe wijzen. De rechterpalm naar boven gericht.
2. Leun in een voorwaartse stand. Armen 45° naar linksvoor uitstrekken.
3. Draai de romp vanuit de heupen, zodat de armen 45° naar rechts toe wijzen.
4. Gewicht terugbrengen in het linkerbeen.
5. Romp iets naar voren laten hellen en naar beneden drukken met de rechterpalm.
6. Leun in een voorwaartse stand. Duw 45° naar linksvoor met de rechterhand.
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100.

ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Houd de rechterarm uitgestrekt en draai de rechterhand met een boogje vanuit de pols
naar binnen. De vingers sluit je in een kraanvogelbek. Draai tegelijk de rechtervoet
iets naar binnen op de hiel.
2. Plaats de linkervoet zijwaarts, zodat beide hielen op eenzelfde lijn komen. De voeten
allebei 45° naar buiten gericht.
3. Beweeg de linkerhand naar links. De palm wijst naar het lichaam. Draai de linkerhand naar buiten en duw 45° naar linksvoor wanneer de hand het lichaam voorbij is
gegaan. Zink ondertussen in een diepe paardenstand.
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92. ZEVENSTERREN HOU DING
1. Draai de linkervoet naar binnen op hiel en breng het gewicht op het linkerbeen.
2. Trek de linkerarm in door de elleboog te laten zakken. Zet ondertussen een klein stapje naar links met de rechtervoet.
3. Open de rechterhand en laat de rechterarm zo zakken dat de binnenkant van de pols
in contact komt met de linkervingertoppen.
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70. DE MANEN VAN HET WILDE PAARD

SCHEIDEN

1. Draai vanuit het middel naar links. Breng de rechterhand onder de linkerheup, palm
naar boven gericht.
2. Zet een klein stapje naar rechts met de rechtervoet en leun in een voorwaartse stand.
Draai de heupen verder naar links.
3. Draai de heupen naar rechts. Strek de rechterarm 45° naar rechts uit, de palm is naar
boven gericht. De linkerarm reikt ondertussen 45° naar links uit met de palm naar
beneden. Volg met je blik de linkerhand.
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92. ZEVENSTERREN

HOU DING

1. Verplaats het gewicht terug op het linkerbeen.
2. Trek de linkerarm in door de elleboog te laten zakken. Zet ondertussen een klein stapje naar links met de rechtervoet.
3. Laat de rechterarm zakken tot de binnenkant van de pols de linkervingertoppen raakt.
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72. DE MANEN VAN HET WILDE PAARD SCHEIDEN

(3 X)

1. Draai vanuit het middel naar links. Breng de rechterhand onder de linkerheup, palm
naar boven gericht.
2. Zet een klein stapje naar rechts met de rechtervoet en leun in een voorwaartse stand.
Draai de heupen verder naar links.
3. Draai de heupen naar rechts. Strek de rechterarm 45° naar rechts uit. Palm is naar
boven gericht. De linkerarm reikt ondertussen 45° naar links uit met de palm naar
beneden. Volg met je blik de linkerhand.
4. Draai 90° naar rechts op de rechterhiel en trek de rechterhand in tot de achterkant van
de duim zich tegenover de linkerkant van de borst bevindt.
5. Draai vanuit het middel naar rechts. Breng de linkerhand onder de rechterheup. Palm
naar boven gericht.
6. Stap vooruit op de linkerhiel.
7. Leun in een voorwaartse stand.
8. Draai de heupen naar rechts.
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9. Draai de heupen naar links. Strek de linkerarm 45° naar links uit. de palm is naar
boven gericht. De rechterarm reikt ondertussen 45° naar rechts uit met de palm naar
beneden. Volg met je blik de rechterhand.
10. Draai 90° naar links op de linkerhiel en trek de linkerhand in tot de achterkant van de
duim zich tegenover de rechterkant van de borst bevindt.
11. Draai vanuit het middel naar links. Breng de rechterhand onder de linkerheup, palm
naar boven gericht.
12. Stap vooruit op de rechterhiel.
13. Leun in een voorwaartse stand.
14. Draai de heupen naar links.
15. Draai de heupen naar rechts. Strek de rechterarm 45° naar rechts uit, de palm is naar
boven gericht. De linkerarm reikt ondertussen 45° naar links uit met de palm naar
beneden. Volg met je blik de linkerhand.
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92. ZEVENSTERREN

HOU DING

1. Verplaats het gewicht terug op het linkerbeen.
2. Trek de linkerarm in door de elleboog te laten zakken. Zet ondertussen een klein stapje naar links met de rechtervoet.
3. Laat de rechterarm zakken tot de binnenkant van de pols de linkervingertoppen raakt.
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74. DE MANEN VAN HET WILDE PAARD

SCHEIDEN

1. Draai vanuit het middel naar links. Breng de rechterhand onder de linkerheup. Palm
naar boven gericht.
2. Zet een klein stapje naar rechts met de rechtervoet en leun in een voorwaartse stand.
Draai de heupen verder naar links.
3. Draai de heupen naar rechts. Strek de rechterarm 45° naar rechts uit. De palm is naar
boven gericht. De linkerhand reikt ondertussen 45° naar links uit met de palm naar
beneden. Volg met je blik de linkerhand.
4. Draai 90° naar rechts op de rechterhiel en trek de rechterhand in tot de achterkant van
de duim zich tegenover de linkerkant van de borst bevindt.
5. Draai vanuit het middel naar rechts. Breng de linkerhand onder de rechterheup. Palm
naar boven gericht.
6. Stap vooruit op de linkerhiel.

75. DE MOOIE DAME WERKT AAN HET WEEFGETOUW

(2 X)

1. Leun in een voorwaartse stand. Beweeg de linkerarm naar links, de rechtervingertoppen rusten op de plooiing van de linkerarm.
2. A. Verplaats het gewicht terug op het rechterbeen. Trek de linkerarm in door de elleboog te laten zakken.
B. Draai vanuit het middel naar rechts.
3. Leun in een voorwaartse stand en duw met beide handen naar links. De linkerarm is
boven het hoofd, de rechterarm voor het lichaam.
4. Draai 90° naar rechts op de linkerhiel. Trek de rechterarm in op heuphoogte met de
palm naar boven. De linkerpalm wijst naar beneden.
5. Draai 180° naar rechts door te draaien op de rechterhiel. Verplaats de rechtervoet iets
naar rechts.
6. Leun in een voorwaartse stand. Beweeg de rechterarm naar rechts. De vingertoppen
rusten op de plooiing van de rechterarm.
7. Verplaats het gewicht terug op het linkerbeen. Trek de rechterarm in door de elleboog
te laten zakken.
2B

2A
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8. Draai vanuit het middel naar links.
9. Leun in een voorwaartse stand en duw met beide handen naar rechts. De rechterarm
is boven het hoofd, de linkerarm voor het lichaam.

92. ZEVENSTERREN

HOU DING

1. Verplaats het gewicht terug op het linkerbeen.
2. Trek de linkerarm in door de elleboog te laten zakken. Zet ondertussen een klein stapje naar links met de rechtervoet.
3. Laat de rechterarm zakken tot de binnenkant van de pols de linkervingertoppen raakt.
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72. DE MANEN VAN HET WILDE PAARD SCHEIDEN(3X)
1. Draai vanuit het middel naar links. Breng de rechterhand onder de linkerheup. Palm
naar boven gericht.
2. Zet een klein stapje naar rechts met de rechtervoet en leun in een voorwaartse stand.
Draai de heupen verder naar links.
3. Draai de heupen naar rechts. Strek de rechterarm 45° naar rechts uit, de palm is naar
boven gericht. De linkerarm reikt ondertussen 45° naar links uit met de palm naar
beneden. Volg met je blik de linkerhand.
4. Draai 90° naar rechts op de rechterhiel en trek de rechterhand in tot de achterkant van
de duim zich tegenover de linkerkant van de borst bevindt.
5. Draai vanuit het middel naar rechts. Breng de linkerhand onder de rechterheup, palm
naar boven gericht.
6. Stap vooruit op de linkerhiel.
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75. DE MOOIE DAME WERKT AAN HET WEEFGETOUW

(2 X)

1. Leun in een voorwaartse stand. Beweeg de linkerarm naar links, de rechtervingertoppen rusten op de plooiing van de linkerarm.
2. Verplaats het gewicht terug op het rechterbeen. Trek de linkerarm in door de elleboog
te laten zakken. Draai vanuit het middel naar rechts.
3. Leun in een voorwaartse stand en duw met beide handen naar links. De linkerarm is
boven het hoofd, de rechterarm voor het lichaam.
4. Draai 90° naar rechts op de linkerhiel. Trek de rechterarm in op heuphoogte met de
palm naar boven. De linkerpalm wijst naar beneden.
5. Draai 180° naar rechts door te draaien op de rechterhiel. Verplaats de rechterhiel iets
naar rechts.
6. Leun in een voorwaartse stand. Beweeg de rechterarm naar rechts, de linkervingertoppen rusten op de plooiing van de rechterarm.
7. Verplaats het gewicht terug op het linkerbeen. Trek de rechterarm in door de elleboog
te laten zakken.
8. Draai vanuit het middel naar links.
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9. Leun in een voorwaartse stand en duw met beide handen naar rechts. De rechterarm
boven het hoofd, de linkerarm voor het lichaam.
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92. ZEVENSTERREN

HOU DING

1. Verplaats het gewicht terug op het linkerbeen.
2. Trek de linkerarm in door de elleboog te laten zakken. Zet ondertussen een klein stapje naar links met de rechtervoet.
3. Laat de rechterhand zakken tot de binnenkant van de pols de linkervingertoppen
raakt.
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67. DE STAART VAN HET VOGELTJE

GRIJPEN

1. Romp voorover buigen. Armen iets intrekken, zodat de ellebogen naar buiten toe wijzen. De rechterpalm naar boven gericht.
2. Leun in een voorwaartse stand. Armen 45° naar linksvoor uitstrekken.
3. Draai de romp vanuit de heupen, zodat de armen 45° naar rechts toe wijzen.
4. Gewicht terugbrengen in het linkerbeen.
5. Romp iets naar voren laten hellen en naar beneden drukken met de rechterpalm.
6. Leun in een voorwaartse stand. Duw 45° naar linksvoor met de rechterhand.
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100. ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Houd de rechterarm uitgestrekt en draai de rechterhand met een boogje vanuit de pols
naar binnen. De vingers sluit je in een kraanvogelbek. Draai tegelijk de rechtervoet
iets naar binnen op de hiel.
2. Plaats de linkervoet zijwaarts, zodat beide hielen op eenzelfde lijn komen, de voeten
allebei 45° buiten gericht.
3. Beweeg de linkerhand naar links. De palm wijst naar het lichaam. Draai de linkerhand naar buiten en duw 45° naar linksvoor wanneer de hand het lichaam voorbij is
gegaan. Zink ondertussen in een diepe paardenstand.
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82. DE HANDEN ALS WOLKEN BEWEGEN (3 X)
1. Houd de rechtervoet 45° naar rechts. Verplaats gelijk het gewicht op het rechterbeen
en strek de rechterarm 45° naar rechtsvoor. De linkerarm iets lager richten in het verlengde van de rechterarm.
2. Laat de linkerhand zakken en breng hem terug naar boven in een halve cirkel tot de
vingertoppen de onderkant van de rechterpols raken. Leun ondertussen in een parallelle stand door de linkervoet mee naar binnen te draaien op de hiel.
3. Beweeg de linkerhand langs boven naar links. Draai de linkervoet 90° naar links op
de hiel en verplaats het gewicht op het linkerbeen.
4. Draai het lichaam 45° naar linksvoor in een parallelle stand. Draai de linkerhandpalm
naar beneden, laat de rechterhand tot tegen de rechterdij zakken.
5. Trek de rechtervoet bij, zodat beide hielen elkaar raken. De voeten vormen een "V".
6. Breng de rechtervingertoppen in contact met de onderkant van de linkerpols. Buig
lichtjes door de knieën en houd de rug recht.
7. Hef de rechterhand langs boven naar rechtsvoor. Draai de rechtervoet in dezelfde
richting, maar blijf naar links kijken.
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8. Draai het lichaam 45° naar rechtsvoor door te draaien op de bal van de linkervoet.
Draai de rechterhandpalm naar beneden, laat de linkerhand tegen de linkerdij zakken.
9. Stap opzij met de linkervoet. Breng de linkervingertoppen in contact met de rechterpols.
10. Beweeg de linkerhand langs boven naar links. Draai de linkervoet 90° naar links op
de hiel en verplaats het gewicht op het linkerbeen.
11. Draai het lichaam 45° naar linksvoor in een parallelle stand. Draai de linkerhandpalm
naar beneden, laat de rechterhand tot tegen de rechterdij zakken.
12. Trek de rechtervoet bij, zodat de hielen elkaar raken. De voeten vormen een "V".
13. Breng tegelijk de rechtervingertoppen in contact met de linkerpols. Buig lichtjes door
de knieën en houd de rug recht.
14. Hef de rechterhand langs boven naar rechtsvoor. Draai de rechtervoet in dezelfde richting, maar blijf naar links kijken.
15. Draai het lichaam 45° naar rechtsvoor door te draaien op de bal van de linkervoet.
Draai de rechterhandpalm naar beneden, laat de linkerhand tegen de linkerdij zakken.
16. Stap opzij met de linkervoet. Breng de linkervingertoppen in contact met de rechterpols.
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100.

ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Houd de rechterarm uitgestrekt en draai de rechterhand met een boogje vanuit de pols
naar binnen. De vingers sluit je in een kraanvogelbek. Draai tegelijk de rechtervoet
iets naar binnen op de hiel.
2. Plaats de linkervoet zijwaarts, zodat beide hielen op eenzelfde lijn komen. De voeten
allebei 45° naar buiten gericht.
3. Beweeg de linkerhand naar links. De palm wijst naar het lichaam. Draai de linkerhand naar buiten en duw 45° naar linksvoor wanneer de hand het lichaam voorbij is
gegaan. Zink ondertussen in een diepe paardenstand.

147

108.DE SLANG KRONKELT NAAR

BENEDEN

1. Draai de linkervoet naar links op de hiel. Breng het gewicht op het linkerbeen en reik
met de linkerhand naar links.
2. Draai de heupen naar voren. Breng de rechterhand in een boogje over de linkerhand.
De binnenkant van de pols komt in contact met linkervingertoppen. Draai ondertussen de rechtervoet mee naar binnen.
3. Draai de rechtervoet op de hiel diagonaal naar rechtsachter. Breng de linkerhand in
een boogje over de rechterhand. De rechtervingertoppen rusten tegen de binnenkant
van de linkervoorarm.
4. Breng het gewicht terug op het rechterbeen door het linker te strekken. Trek de handen naar het lichaam toe. De linkervoet blijft plat op de grond.
5. Beweeg de handen in een boog naar rechts tot op schouderhoogte.
6. Breng de handen vervolgens naar beneden, voor het lichaam en net boven de grond.
Zak nu ook dieper door de rechterknie.
7. Kom terug rechtop en leun in een voorwaartse stand. Trek de rechtervoet iets bij en
naar rechts toe. Breng de linkerhand in een boog naar boven om het gezicht te
beschermen. De rechterhand beschermt het kruis.
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85. DE GOUDEN HAAN STAAT OP EEN POOT
1. Hef het rechterbeen van de grond en draai de voetzool naar links. Hef tegelijk de
rechterhand boven het voorhoofd en laat de linkerhand zakken.

1
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86. DE WITTE SLANG STEEKT HAAR TONG VIT
1. Zet de rechterhiel voor je neer. Breng beide handen met de palmen naar boven op een
centrale lijn voor het lichaam. De linkervingertoppen raken het midden van de rechtervoorarm.
2. Leun in een voorwaartse stand. Steek vooruit met de linkerhand over de rechterarm,
zodat de rechtervingertoppen tegen het midden van de linkervoorarm rusten.
3. Trap vooruit met de top van de linkervoet op kniehoogte.
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87. ACHTERUIT

STAPPEN, DE AAP TERUGDRIJVEN

(3 X)

1. Draai de heupen naar links en trek de handen terug tot onder het linkeroor. Trek
ondertussen ook het linkerbeen in door de knie te buigen.
2. Stap achteruit met de linkervoet in een voorwaartse stand. Breng de rechterhand naast
de rechterknie, duw vooruit met de linkerhand.
3. Gewicht terugbrengen in het linkerbeen.
4. Draai vanuit het middel naar rechts. Trek de handen terug tot onder het rechteroor.
5. Stap achteruit met de rechtervoet in een voorwaartse stand. Breng de linkerhand naast
de linkerknie. Duw vooruit met de rechterhand.
6. Gewicht terugbrengen in het rechterbeen.
7. Draai vanuit het middel naar links. Trek de handen terug tot onder het linkeroor.
8. Stap achteruit met de linkervoet in een voorwaartse stand. Breng de rechterhand naast
de rechterknie. Duw vooruit met de linkerhand.
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88. OPZIJ STAPPEN, SCHUINE

VLUCHT

1. Draai de linkerarm, zodat de handpalm naar boven wijst.
2. Plaats de rechtervingertoppen tegen de linkerpols.
3. Draai de rechtervoet 90° naar rechts op de hiel en zak diep door de knieën. Het
bovenlichaam helt iets naar links.
4. Zet een grote stap vooruit met de linkervoet. De hiel rust op de grond. Het been is
gestrekt.
5. Stap in een halve cirkel achteruit met de linkervoet. De gehele voetzool rust op de
grond.
6. Gewicht naar linkerbeen overbrengen, terwijl het rechterbeen wordt gestrekt. De
rechtervoet rust op de bal. De rechterarm wijst in dezelfde richting van de rechtervoet. De linkerarm is schuin naar boven gericht.
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89. VOORUIT STAPPEN, HANDEN

HEFFEN

1. Leun in een voorwaartse stand. Draai de linkervoet op de hiel naar binnen en druk
vooruit met de handen. De handpalmen wijzen naar elkaar toe, de romp helt voorover.
2. Trek de linkervoet bij. parallel met de rechtervoet en op schouderbreedte afstand.
Knieën blijven gebogen, romp komt recht.
3. Strek de benen. Hef de rechterhand op en breng de linkerarm zijdelings naar beneden.

a
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90. WITTE KRAANVOGEL

SPREIDT

VLEUGELS

1. Romp voorover buigen.
2. Draai het bovenlichaam naar links.
3. Breng de linkerhand in een cirkelende beweging ter hoogte van de rechterhand. De
vingers wijzen naar elkaar toe, met een tussenruimte van 10 a 15 centimeter.
4. Sta rechtop. De armen komen in boogvorm boven het hoofd.
5. Draai het bovenlichaam terug naar voren.
6. Laat de handen zakken tot op borsthoogte. Draai ondertussen de rechterarm naar binnen. zodat de rechterpalm naar de borst wordt gericht. De vingers wijzen naar de
rechtopstaande linkerhand.

a
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91. DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE

STAP

1. Buig door de knieën en draai 90° naar links op de bal van de rechtervoet en de linkerhiel. Het gewicht rust op het rechterbeen. De handen zijn recht naar voren gericht.
2. Zet een klein stapje naar links met de linkervoet. Trek de handen terug tot onder het
rechteroor.
3. Leun in een voorwaartse stand door het rechterbeen te strekken en het linker te buigen. Breng tegelijk de linkerhand zijdelings naast de linkerknie, duw vooruit met de
rechterhand.

92. ZEVENSTERREN HOU DING
1. Verplaats het gewicht terug op het rechterbeen.
2. Trek de rechterarm in door de elleboog te zakken.
3. Hef de linkerhand op en breng de binnenkant van de pols in contact met de rechtervingertoppen.
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93. NAALD OP

ZEEBODEM

1. Trek de linkervoet terug, de bal van de rechtervoet rust op de grond.
2. Breng de rechterhand boven de linker. De vingers wijzen diagonaal naar beneden.
3. Zak diep door de knieën. Steek de rechterhand naar de grond toe. Trek de linkerhand
ondertussen naar de rechterschouder terug.
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94. WAAIER DOOR DE RUG
1. Stap vooruit op de linkerhiel.
2. Leun in een voorwaartse stand. Hef de rechterarm tot op schouderhoogte.
3. Draai de linkervoet 90° naar rechts op de hiel. Draai gelijk de rechterarm 180° tegen
de wijzer in. De linkerpalm schuift langs de rechterarm naar de pols.
4. Stap naar rechtsachter met de rechtervoet.
5. Trek de armen lichtjes in.
6. Zink in een diepe paardenstand en duw met de linkerhand. De rechterhand komt
boven het hoofd. De beweging lijkt op het openen van een waaier.
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116.

DRAAIEN, ZWAAIEN MET DE

RECHTERVUIST

1. Draai naar rechts op de hielen. De linkerhand vormt een vuist en komt voor het
lichaam.
2. Maak een vuist met de rechterhand. Breng de vuist links van het lichaam, achter de
linkervuist.
3. Leun in een voorwaartse stand. Open de linkervuist en zwaai beide handen naar voren
in een boog. De linkerhand komt boven de rechtervuist.
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96. VOORUIT STAPPEN, PAREREN EN STOTEN
1. Stap vooruit op de linkerhiel.
2. Draai de heupen naar rechts. Breng de handen naar beneden en vervolgens in een
boog naar voren. Leun in een voorwaartse stand.
3. Verplaats het gewicht terug op het rechterbeen. Trek de rechtervuist terug naar de
heup.
4. Draai het lichaam naar rechts. De linkerhand maakt een zijwaartse beweging naar
rechts.
5. Draai de linkerarm, zodat de palm naar de grond wijst. Draai het lichaam naar links
en laat de linkerarm meebewegen in dezelfde richting.
6. Leun in een voorwaartse stand. Stoot recht vooruit met de rechtervuist en laat de linkerpalm rusten op de rechtervoorarm.

160

97. VOORUIT STAPPEN,

DE STAART

VAN HET VOGELTJE

GRIJPEN

1. Gewicht terugbrengen op het rechterbeen. De rechterhand openen en de linkervingertoppen in contact brengen met de binnenkant van de rechterpols.
2. Romp voorover buigen. Armen iets intrekken, zodat de ellebogen naar buiten toe wijzen. De rechterpalm naar boven gericht.
3. Leun in een voorwaartse stand. Armen naar voren uitstrekken.
4. Zet een stap vooruit op de rechterhiel.
5. Leun in een voorwaartse stand. Armen 45° naar linksvoor uitstrekken.
6. Draai de romp vanuit de heupen, zodat de armen 45° naar rechts toe wijzen.
7. Gewicht terugbrengen in het linkerbeen.
8. Romp iets naar voren laten hellen en naar beneden drukken met de rechterpalm.
9. Leun in een voorwaartse stand. Duw 45° naar linksvoor met de rechterhand.
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100.

ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Houd de rechterarm uitgestrekt en draai de rechterhand met een boogje vanuit de pols
naar binnen. De vingers sluit je in een kraanvogelbek. Draai tegelijk de rechtervoet
iets naar binnen op de hiel.
2. Plaats de linkervoet zijwaarts, zodat beide hielen op eenzelfde lijn komen. De voeten
allebei 45° naar buiten gericht.
3. Beweeg de linkerhand naar links. De palm wijst naar het lichaam. Draai de linkerhand naar buiten en duw 45° naar linksvoor wanneer de hand het lichaam voorbij is
gegaan. Zink ondertussen in een diepe paardenstand.
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82. DE HANDEN ALS WOLKEN BEWEGEN (3 X)
1. Houd de rechtervoet 45° naar rechts. Verplaats gelijk het gewicht op het rechterbeen
en strek de rechterarm 45° naar rechtsvoor. De linkerarm iets lager richten in het verlengde van de rechterarm.
2. Laat de linkerhand zakken en breng hem terug naar boven in een halve cirkel tot de
vingertoppen de onderkant van de rechterpols raken. Leun ondertussen in een parallelle stand door de linkervoet mee naar binnen te draaien op de hiel.
3. Beweeg de linkerhand langs boven naar links. Draai de linkervoet 90° naar links op
de hiel en verplaats het gewicht op het linkerbeen.
4. Draai het lichaam 45° naar linksvoor in een parallelle stand. Draai de linkerhandpalm
naar beneden. Laat de rechterhand tot tegen de rechterdij zakken.
5. Trek de rechtervoet bij, zodat beide hielen elkaar raken. De voeten vormen een "V".
6. Breng de rechtervingertoppen in contact met de onderkant van de linkerpols. Buig
lichtjes door de knieën en houd de rug recht.
7. Hef de rechterhand langs boven naar rechtsvoor. Draai de rechtervoet in dezelfde
richting, maar bli jf naar links kijken.
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8. Draai het lichaam 45° naar rechtsvoor door te draaien op de bal van de linkervoet.
Draai de rechterhandpalm naar beneden. Laat de linkerhand tegen de linkerdij zakken.
9. Stap opzij met de linkervoet. Breng de linkervingertoppen in contact met de rechterpols.
10. Beweeg de linkerhand langs boven naar links. Draai de linkervoet 90° naar links op
de hiel en verplaats het gewicht op het linkerbeen.
11. Draai het lichaam 45° naar linksvoor in een parallelle stand. Draai de linkerhandpalm
naar beneden. Laat de rechterhand tot tegen de rechterdij zakken.
12. Trek de rechtervoet bij, zodat de hielen elkaar raken. De voeten vormen een "V".
13. Breng tegelijk de rechtervingertoppen in contact met de linkerpols. Buig lichtjes door
de knieën en houd de rug recht.
14. Hef de rechterhand langs boven naar rechtsvoor. Draai de rechtervoet in dezelfde richting, maar blijf naar links kijken.
15. Draai het lichaam 45° naar rechtsvoor door te draaien op de bal van de linkervoet.
Draai de rechterhandpalm naar beneden. Laat de linkerhand tegen de linkerdij zakken.
16. Stap opzij met de linkervoet. Breng de linkervingertoppen in contact met de rechterpols.

100. ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Houd de rechterarm uitgestrekt en draai de rechterhand in een boogje naar links. De
hand vormt een kraanvogel bek. Draai tezelfdertijd de rechtervoet iets naar binnen op
de hiel.
2. Plaats de linkervoet zijwaarts, zodat beide hielen op eenzelfde lijn staan. De voeten
allebei 45° naar buiten gericht.
3. Beweeg de linkerhand naar links. De palm wijst naar het lichaam. Draai de linkerhand naar buiten en duw 45° naar linksvoor wanneer de hand het lichaam voorbij is
gegaan. Zink ondertussen in een diepe paardenstand.
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101. HET PAARD EEN KLOPJE

GEVEN

1. Draai 90° naar links op de hielen. Breng het gewicht over op het rechterbeen en hef
de geopende rechterhand op hoofdhoogte. De linkerpalm is naar boven gericht.
2. Trek de linkervoet terug op de bal van de voet.
3. Trek de linkerarm in en laat de rechterarm zakken. De linkervingertoppen komen in
contact met de rechterpols. Buig ondertussen door de knieën.
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102. HET GEZICHT

SLAAN

1. Stap vooruit op de linkerhiel.
2. Draai de heupen naar links. Zwaai de linkerhand naar linksboven, palm op. De rechterhand wordt ingetrokken om de linkeroksel te beschermen. De palm is naar beneden
gericht.
3. Leun in een voorwaartse stand. Sla naar voren met de linkerhand alsof je in het
gezicht van een tegenstander zou slaan. De rechterarm blijft de linkeroksel beschermen.
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103. DE LOTUS ENKELHAND1G

HEEN EN WEER LATEN

BEWEGEN

1. Draai 180° naar rechts op de hielen. Beweeg de linkerhand voor het lichaam naar
rechts. De rechterhand is nog steeds onder de linkeroksel. Het gewicht rust op het linkerbeen.
2. Hef het rechterbeen van de grond.
3. Beweeg de linkerhand naar links en het rechterbeen naar rechts. De linkerhand raakt
de top van de rechtervoet wanneer deze elkaar passeren.
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104. DE KNIE GRIJPEN

ONTWORTELENDE

STAP

1. Plaats de rechterhiel op de grond.
2. Draai vanuit het middel naar links. Trek de handen terug tot onder het linkeroor.
3. Leun in een voorwaartse stand. Breng de rechterhand naast de rechterknie. Duw vooruit met de linkerhand.
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105. VOORUIT STAPPEN, IN HET KRUIS

STOTEN

1. Stap vooruit op de linkerhiel.
2. Draai vanuit het middel naar rechts. Trek de handen terug tot onder het rechteroor.
3. Leun in een voorwaartse stand. Laat de linkerhand zakken naar links. Zet de beweging met de linkerhand verder tot de hand terug boven en voor het lichaam komt.
Maak ondertussen een vuist met de rechterhand, breng de vuist eerst naar boven, dan
naar achteren en in een cirkelbeweging naar beneden en naar voren. De linkerhand
vervolledigt de cirkel door op de rechtervoorarm te rusten wanneer de stoot met de
rechtervuist is beëindigd.
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106. VOORUIT STAPPEN,

DE STAART VAN HET VOGELTJE

GRIJPEN

1. Gewicht terugbrengen op het rechterbeen. De rechterhand openen en de linkervingertoppen in contact brengen met de binnenkant van de rechterpols.
2. Romp voorover buigen. Armen iets intrekken, zodat de ellebogen naar buiten toe wijzen. De rechterpalm naar boven gericht.
3. Leun in een voorwaartse stand. Armen naar voren uitstrekken.
4. Zet een stap vooruit op de rechterhiel.
5. Leun in een voorwaartse stand. Armen 45° naar linksvoor uitstrekken.
6. Draai de romp vanuit de heupen, zodat de armen 45° naar rechts toe wijzen.
7. Gewicht terugbrengen in het linkerbeen.
8. Romp iets naar voren laten hellen en naar beneden drukken met de rechterpalm.
9. Leun in een voorwaartse stand. Duw 45° naar linksvoor met de rechterhand.
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100. ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Houd de rechterarm uitgestrekt en draai de rechterhand met een boogje vanuit de pols
naar binnen. De vingers sluit je in een kraanvogelbek. Draai tegelijk de rechtervoet
iets naar binnen op de hiel.
2. Plaats de linkervoet zijwaarts, zodat beide hielen op eenzelfde lijn komen. De voeten
allebei 45° naar buiten gericht.
3. Beweeg de linkerhand naar links. De palm wijst naar het lichaam. Draai de linkerhand naar buiten en duw 45° naar linksvoor wanneer de hand het lichaam voorbij is
gegaan. Zink ondertussen in een diepe paardenstand.
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108. DE SLANG KRONKELT NAAR

BENEDEN

1. Draai de linkervoet naar links op de hiel. Breng het gewicht op het linkerbeen en reik
met de linkerhand naar links.
2. Draai de heupen naar voren. Breng de rechterhand in een boogje over de linkerhand.
De binnenkant van de pols komt in contact met de linkervingertoppen. Draai ondertussen de rechtervoet mee naar binnen.
3. Draai de rechtervoet op de hiel diagonaal naar rechtsachter. Breng de linkerhand in
een boogje over de rechterhand. De rechtervingertoppen rusten tegen de binnenkant
van de linkervoorarm.
4. Breng het gewicht terug op het rechterbeen door het linker te strekken. Trek de handen naar het lichaam toe, de linkervoet blijft plat op de grond.
5. Beweeg de handen in een boog naar rechts tot op schouderhoogte.
6. Breng de handen vervolgens naar beneden, voor het lichaam en net boven de grond.
Zak nu ook dieper door de rechterknie.
7. Kom terug rechtop en leun in een voorwaartse stand. Trek de rechtervoet iets bij naar
rechts toe. Breng de linkerhand in een boog naar boven om het gezicht te beschermen. De rechterhand beschermt het kruis.
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109. VOORUIT STAPPEN,

ZEVENSTERRENSTOOT

1. Kruis de rechterhand over de linker voor het lichaam. Stap vooruit op de bal van de
rechtervoet. Het gewicht blijft in het linkerbeen.
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110. ACHTERUIT

STAPPEN OM DE TIJGER TE BERIJDEN

1.
2.
3.
4.

Stap achteruit met de rechtervoet in een voorwaartse stand. Leun lichtjes voorover.
Breng het gewicht terug op het achterste been. De linkervoet rust nu op de hiel.
Trek de linkervoet terug op de bal van de voet.
Laat de handen zakken en breng ze zijdelings in een boog op schouderhoogte. De linkerhand vormt een kraanvogelbek. De rechterpalm is naar buiten gedraaid.
5. Draai de heupen naar rechts, terwijl je op de linkertenen en de rechterhiel het lichaam
meedraait. De linkerarm beweegt in een halve cirkel naar rechts en dan naar beneden,
de vingertoppen wijzen naar boven. Hef de rechterhand ondertussen op om het hoofd
te beschermen.
6. Trap vooruit met de top van de linkervoet op kruishoogte.
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102. HET GEZICHT

SLAAN

1. Draai naar rechts op de rechterhiel. Zwaai de linkerhand op naar linksboven. De rechterhand wordt ingetrokken om de linkeroksel te beschermen. De palm is naar beneden
gericht.
2. Zet de linkervoet neer. De hiel rust op de grond.
3. Leun in een voorwaartse stand. Sla naar voren met de linkerpalm alsof je in het
gezicht van een tegenstander zou slaan. De rechterarm blijft de linkeroksel beschermen.
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103. DE LOTUSENKELHAND1GHEEN EN WEER LATEN

BEWEGEN

1. Draai 180° naar rechts op de hielen en beweeg de handen voor het lichaam naar
rechts.
2. Zwaai het rechterbeen op naar links.
3. Beweeg dan de handen naar links en zwaai ondertussen het rechterbeen naar rechts.
Raak de top van de rechtervoet met beide handen wanneer deze elkaar passeren.
4. Plaats de rechtervoet naar rechtsvoor. De handen duwen naar linksachter, het gewicht
rust op het linkerbeen.
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113. DE BOOG SPANNEN OM DE TIJGER TE

SCHIETEN

1. Draai de rechtervoet op de hiel naar rechts. Breng het gewicht over op het rechterbeen en laat de handen zakken tot iets onder gordelhoogte.
2. Draai vanuit het middel naar rechts. Breng de armen naast de rechterheup en kijk
over de rechterschouder.
3. Hef de handen op schouderhoogte. De rechterarm is gestrekt. De linkerarm is gebogen, zodat het lijkt alsof je een boog zou spannen.
4. Sluit de vuisten.
5. Draai het bovenlichaam naar voren en trek de vuisten naar het lichaam toe.
6. Stoot met beide vuisten vooruit. De binnenkanten van de vuisten zijn naar rechts
gericht.
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101. HET PAARD EEN KLOPJE

GEVEN

1. Stap vooruit met de linkervoet. Laat de hiel op de grond rusten. Open de handen, trek
de linkerhand iets in en laat de rechterhand zakken tot de pols in contact komt met de
linkervingertoppen.
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102. HET GEZICHT

SLAAN

1. Draai de heupen naar links. Zwaai de linkerhand naar linksboven, palm op. De rechterhand wordt ingetrokken om de linkeroksel te verdedigen. De palm is naar beneden
gericht.
2. Leun in een voorwaartse stand. Sla naar voren met de linkerhand alsof je in het
gezicht van een tegenstander zou slaan. De rechterarm blijft de linkeroksel beschermen.
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116. DRAAIEN, ZWAAIEN MET DE

RECHTERVUIST

1. Draai 90° naar rechts op de linkerhiel. Kruis de linkerarm met gesloten vuist over de
rechterarm. De rechtervuist wordt ook gesloten.
2. Draai het lichaam 180° in wijzerzin door te draaien op de rechterhiel. Zet de rechterhiel iets naar rechts.
3. Leun in een voorwaartse stand. Zwaai de armen in een boog naar voren. De linkerpalm komt boven de rechtervuist terecht.
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117. VOORUIT STAPPEN, HET PAARD EEN KLOPJE

GEVEN

1. Zet een stap vooruit op de linkerhiel. Open gelijk de rechtervuist en draai de handen
180° tegen de wijzer in. zodat de rechterhandpalm boven de linkerpalm komt. De linkervingertoppen raken de rechterpols.
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118. VOORUIT STAPPEN, DE STAART VAN HET VOGELTJE

GRIJPEN

1. Draai de handen in een boog van 180° en in wijzerzin naar beneden, zodat de rechterpalm naar boven wijst en de linker naar beneden. Stap ondertussen met de rechtervoet
vooruit en leun in een voorwaartse stand. Armen 45° naar linksvoor uitstrekken.
2.
3.
4.
5.

Draai de romp vanuit de heupen, zodat de armen 45° naar rechts toe wijzen.
Gewicht terugbrengen in het linkerbeen.
Romp iets naar voren laten hellen en naar beneden drukken met de rechterpalm.
Leun in een voorwaartse stand. Duw 45° naar linksvoor met de rechterhand.
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100. ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Houd de rechterarm uitgestrekt en draai de rechterhand met een boogje vanuit de pols
naar binnen. De vingers sluit je in een kraanvogelbek. Draai tegelijk de rechtervoet
iets naar binnen op de hiel.
2. Plaats de linkervoet zijwaarts, zodat beide hielen op eenzelfde lijn komen. De voeten
allebei 45° naar buiten gericht.
3. Beweeg de linkerhand naar links. De palm wijst naar het lichaam. Draai de linkerhand naar buiten en duw 45° naar linksvoor wanneer de hand het lichaam voorbij is
gegaan. Zink ondertussen in een diepe paardenstand.
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120. TAI CHI IN

EENHEID

1. Houd de rechtervoet 45° naar rechts. Verplaats gelijk het gewicht op het rechterbeen
en strek de rechterarm 45° naar rechtsvoor. De linkerarm iets lager richten in het verlengde van de rechterarm.
2. Trek de linkervoet bij, op schouderbreedte afstand van de rechtervoet.
3. Draai de tenen van de rechtervoet iets naar binnen, zodat ze recht naar voren wijzen,
parallel met de linkervoet. Kruis ondertussen de handen voor de borst, palmen naar
beneden gericht met linkerhand bovenaan. Knieën zijn nog steeds gebogen.
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4.3. HET MARTIALE ASPECT

4.3.1. DE MYSTIEK

DOORBROKEN

Iedere beweging binnen de gewapende en ongewapende sets van het traditionele tai chi
chuan heeft één of meer praktische toepassingsmogelijkheden. Het is echter een foute
veronderstelling te denken dat deze bewegingen direct in een gevechtssituatie toepasbaar
zijn. Het is een feit dat het gros van de tai chi-lesgevers de kunst vanuit een non-martiaal
standpunt benaderen en dus niet weten hoe ze de bewegingen kunnen gebruiken voor
zelfverdediging. Dat is op zich niet zo'n probleem, want tai chi chuan is uiteindelijk ook
een uitstekende vorm van gezondheidstraining en daar zijn de meeste lesgevers dan ook
in gespecialiseerd. Helaas gaan sommigen echter zo ver dat ze beweren dat tai chi chuan
helemaal geen vechtkunst is!
En wie toch de martiale kwaliteiten van tai chi chuan erkent, heeft meestal niet de kennis en de training om de technieken op een praktische en vooral efficiënte manier over te
brengen. Deze pseudo-martiale kunstenaars vormen wél een probleem in de tai chiwereld. Zij berokkenen namelijk veel schade aan het imago van tai chi chuan als vechtkunst. Het zijn vooral zij die er zich soms aan wagen hun leerlingen in hachelijke situaties te brengen, precies door hen een té letterlijke, vaak absurde en onrealistische interpretatie van de vormtechnieken te tonen.
Ook van Yang Cheng-fu, die tai chi chuan in de dertiger jaren van vorige eeuw populariseerde als gezondheidskunst, bestaat een aantal foto's waarop hij zijn tai chi-technieken
toepast. Hierbij merken we vooral op dat die eigenlijk helemaal niet zo praktisch zijn.
Door zijn rijzige gestalte werkten sommige technieken misschien wel voor de zwaarlijvige Yang Cheng-fu, maar toegepast door een persoon van een gemiddeld gestalte of door
een vrouw zouden deze technieken wel eens desastreus kunnen zijn in een reële situatie.
Anderen die zich profileren als tai chi-meester houden hun leerlingen voor de gek door
te beweren dat tai chi chuan hen bovennatuurlijke krachten kan bezorgen. Hierdoor zouden ze in staat zijn om hun belagers metersver weg te duwen of zelfs iemand uit het
evenwicht te brengen zonder hem aan te raken. Volgens studenten van deze "meesters"
zijn hun technieken spectaculair, maar wat mij betreft pure nonsens. Demonstraties
waarbij een meester een leerling metersver wegduwt of hem van op afstand ten val
brengt, duiden in elk geval op een nederige medewerking van de naïeve student die zijn
meester in de meeste gevallen niet kan of wil bekritiseren en in de ergste gevallen zelfs
verafgoodt. Maar een spreekwoord zegt dat tussen het verhevene en het belachelijke
maar één stap ligt!
Ooit hoorde ik van mijn neef, zelf zwarte gordel in het judo, dat een buitenlands team op
stage in Japan een demonstratie te zien kreeg van een oude Japanner waarbij de meester
de vloer aanveegde met de Japanse leerlingen. Het oogde allemaal zeer spectaculair
maar toen beging de meester de fout één van de buitenlanders uit te nodigen om hem te
assisteren. In plaats van braafjes mee te geven met de oude man nam hij diens techniek
over met als resultaat dat de meester vernederd op de mat terecht kwam. Op de vraag
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waarom hij dat had gedaan, antwoordde de atleet dat hij zich liet leiden door zijn intuïtie
en niet door het respect voor de meester. Een goede les dus voor iedereen die met vechtkunst of zelfverdediging bezig is. In een reële en zelfs in een ogenschijnlijk beschermde
situatie, w e e t j e immers nooit w a t j e kan verwachten. Hoe g o e d j e ook getraind bent,
klappen kun je altijd krijgen !
De traditionele Chinese vechtkunsten en vooral de inwendige stijlen behoren wellicht tot
de meest enigmatische van alle oosterse vechtkunsten. Dit komt omdat veel kung-fu-stijlen vroeger via geheime en vaak duistere genootschappen en sekten werden verspreid.
Een van de meest bekende genootschappen was de Witte Lotussekte. Vooral ten tijde van
de Boksersopstand in het begin van de 20ste eeuw vochten veel met de Witte Lotus verwante 'Boksers' om de westerlingen te verdrijven. Door allerlei speciale trainingen,
zoals bijvoorbeeld de 'ijzeren vest'-training waarbij het lichaam werd gehard om stoten
en trappen te incasseren en vaak ook occulte praktijken, verkregen deze boksers
"onkwetsbaarheid". Hun naïviteit kende echter een tragische wending tijdens de opstand
want het was niet zo ongewoon dat een met een zwaard of speer zwaaiende bokser onbezorgd in de loop van een geweer ging staan. Ze waren immers zelfs immuun - zo was
hen tenminste verteld - voor kogels!
In de meer recente geschiedenis kennen we vooral de spirituele Falun Gong-beweging
die allerlei mystieke gezondheids- en meditatieve technieken verspreidt en tegelijk in
opstand komt tegen de communistische overheid in China. Het zichzelf in brand steken
van sommige leden als uiting van protest heeft wellicht ook te maken met een onvoorwaardelijke devotie voor hun leider en een diep geloof in mysterieuze krachten.
Deze historische achtergrond en het feit dat sommige grote meesters hun geheimen liever meenamen in hun graf dan ze prijs te geven, creëerde inderdaad een waas van mystiek rond de Chinese vechtkunst.
Zweverige new age-adepten vinden in de Chinese gezondheidstrainingen - waaronder tai
chi chuan en chi kung - dan ook een onuitputtelijke bron van inspiratie op maat. daar
waar ze die in de hippie-periode vooral vonden in Indische yogapraktijken. Nu neemt tai

De auteur met Bruce Lee's trainingspartner

Dan Inosanto.
188

chi chuan zo'n beetje de plaats in van yoga. Sommigen linken tai chi chuan met bovennatuurlijke krachten, een "sterke" leidersfiguur én verbluffende resultaten zonder echt te
moeten vechten of transpireren. Jammer, maar zo is het nu eenmaal gesteld met de
Chinese vecht- en gezondheidskunsten in het algemeen, en vooral met tai chi chuan en
de minder gekende nei chia-vormen.
Gelukkig zijn er nog bekwame leraars die met beide voeten op de grond staan en die er
met een no-nonsense benadering tegenaan gaan. Zelf heb ik altijd gepoogd mijn tai chi
chuan te testen en te vergelijken met andere zeer efficiënte vechtkunsten zoals Bruce
Lee's jeet kune do, het Filippijnse kali, tang lang kung-fu enz. Zo heb ik de efficiëntie
van tai chi chuan leren ontdekken. Echte tai chi-training is een levensweg en het martiale
aspect een doeltreffend middel om je lichamelijk én geestelijk in evenwicht te brengen
of te houden. Alleen door op een no-nonsense manier te trainen leer je tai chi chuan. En
het geheim dan? Oefenen en nog eens oefenen!
Tai chi chuan is een zeer efficiënte vechtkunst die je, als je voldoende traint, in staat kan
stellen om jezelf op alle mogelijke manieren te verdedigen. Het gezondheidsaspect en de
filosofische achtergrond geven de kunst een unieke meerwaarde en diepgang, zolang je
maar niet gaat zweven!

4.3.2. HARD EN ZACHT: DE WISSELWERKING

TUSSEN YIN EN YANG

Tai chi chuan behoort dus tot de nei chia of de inwendige stijlen binnen de Chinese
vechtkunst. Vaak worden de nei chia en de wai chia of de uitwendige vormen van vechtkunst verkeerdelijk bestempeld als "zachte" en "harde" stijlen. Dit geeft echter een
totaal vertekend beeld want in iedere vechtkunst zitten zowel zachte als harde elementen. Als we even teruggrijpen naar de term tai chi chuan dan weten we reeds dat tai chi
chuan staat voor "vechten of boksen volgens de wisselwerking tussen yin en yang". Het
is dan ook niet moeilijk om te begrijpen dat binnen tai chi chuan ook afwisselend zachte
en harde technieken worden gebruikt.
Ook in de uitvoering van de tai chi-sets merken we dat de ongewapende vorm op een
zachtere wijze wordt uitgevoerd wegens diverse gezondheidsbevorderende redenen. De
wapensets daarentegen worden iets dynamischer uitgevoerd omdat deze oefeningen weer
andere elementaire vaardigheden zoals uithouding, kracht en snelheid trainen. Om een
hoog niveau te bereiken in tai chi chuan m o e t j e dus streven naar een perfecte balans
tussen hard en zacht. Het is precies dit aanvoelen wanneer je zacht en wanneer je hard
moet zijn, dat tai chi chuan zo moeilijk maakt. W a t j e vooral moet vermijden is d a t j e
teveel neigt naar één van deze uitersten, want als je dat doet is er geen evenwicht tussen
yin en yang en beoefen je dus in feite niet echt tai chi chuan. Trouwens, de stelling dat
tai chi chuan langzaam en zacht moet zijn gaat helemaal niet op in een realistische
gevechtssituatie. Hier zijn vooral snelheid en een afwisseling van harde en zachte technieken onontbeerlijk. Je kunt tai chi-technieken best vergelijken met een elastiek.
Wanneer je druk uitoefent op een elastiek geeft het soepel mee, maar wanneer je het
loslaat kan het met een ongelooflijke snelheid en kracht terugschieten. Zo subtiel en
doeltreffend is ook tai chi chuan!

Wanneer we tai chi chuan gaan toepassen voor zelfverdediging, valt het meteen op dat
ook hier een evenwicht tot stand komt tussen yin en yang. Simpel uitgedrukt komt het
erop neer dat wanneer je tegenstander je aanvalt en dus "hard" is, jijzelf hem op een
"zachte" manier zal ontwijken in tegenstelling tot sommige vechtkunsten die aanvallen
op een harde manier blokkeren. Wanneer je tegenstander uit balans is gebracht is hij het
die "zacht" geworden is en dus moet jij hierop gepast reageren door "hard" te worden,
m.a.w. door een tegenaanval in te zetten.
Deze ontwijkingsstrategie heeft vooral het voordeel dat je geen kracht verspilt om een
aanval te blokkeren en dus je krachten kan concentreren op de tegenaanval. Door jezelf
soepel en ontspannen te verdedigen win je ook enkele fracties van een seconde, zodat je
sneller en harder een tegenaanval kan inzetten. Deze initiële ontspannen toestand van
lichaam en geest bij de verdediging kan je vooral trainen door de tai chi-vorm regelmatig uit te voeren. Vormtraining is dan wel geen verdedigingstechniek op zich. maar ze
kan je wel helpen om bepaalde vaardigheden te oefenen die noodzakelijk zijn om tai chi
chuan te kunnen toepassen.
Typerend voor tai chi chuan is ook het oefenen van tui shou. Tui shou kan vrij worden
vertaald als "handen duwen" en bestaat uit diverse partneroefeningen die essentiële vaardigheden zoals voetenwerk, timing, kleven, volgen, enz. trainen. Wanneer we deze verworvenheden gaan combineren met de gevechtstechnieken uit de sets (stoten, trappen,
worpen, klemmen, bevrijdingstechnieken...) ontstaat een zeer efficiënte methode van
zelfverdediging.

4.3.3. DE 5

STRATEGIEËN

In tui shou en zelfverdediging worden vijf strategieën aangewend die onderling met
elkaar zijn verbonden. Ze worden in de diverse tui shou-technieken voortdurend getraind
en aangescherpt teneinde een automatische reflex te creëren. Hoofddoel is het aanvoelen
en controleren van de tegenstander om hem in een benarde situatie te brengen waarbij je
hem eventueel uit balans kan brengen. Vervolgens kan je hem, afhankelijk van de situatie, uitschakelen door stoten, trappen, worpen, klemmen, wurgingen of zelfs door een
combinatie van deze technieken.
NIAN
Nian betekent "kleven" en duidt erop dat de handen en armen verbonden moeten zijn
met die van de tegenstander alsof ze met elkaar verlij md zouden zijn. Hierdoor wordt
het mogelijk om de tegenstander te controleren en te voorkomen dat hij opnieuw zou
uithalen. De strategie is uiterst geschikt voor korte afstandssituaties waarbij we zelf kunnen opvolgen met slag-, trap-, worp-, veeg- of klemtechnieken.
LIAN
Betekent "continu" of "verbonden" en verwijst naar het feit dat we op korte afstand
ononderbroken moeten reageren wat zowel defensieve als offensieve technieken betreft.
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Verdediging en aanval mogen ook geen twee afzonderlijke zaken zijn zoals in vele
vechtkunsten. Ze moeten als één beweging gebeuren.
MIAN
"Katoen" is de letterlijke vertaling van het woord "mian" en insinueert hier zachtheid.
Zachtheid of ontspanning leiden tot een beter aanvoelen van de tegenstander en vanuit
deze toestand kun je ook bliksemsnelle reacties ontwikkelen. Maar zoals reeds gezegd is
tai chi chuan niet alleen zacht maar ook afwisselend hard. Het komt erop neer om op de
gepaste momenten adequaat te reageren. Een doorgedreven training is dan ook onontbeerlijk om "mian" te begrijpen.
SUI
Bij "sui" of "volgen" moet je de acties van de tegenstander volgen zodat wanneer hij
voor- of achteruit, links of rechts beweegt, je steeds gepast op zijn acties kan reageren.
Om deze vaardigheid te trainen zijn de bewegende varianten van tui shou zoals het
zevensterren handen duwen en het negen paleizen handen duwen uitstekende oefeningen.
BU D1U DING
"Bu" betekent "niet". "Diu" betekent "loslaten" of "verlaten". "Ding" betekent "tegenstand bieden". Deze strategie duidt op het feit dat, zodra je contact hebt met je tegenstander, je daar maximaal moet van profiteren. Wanneer je hem loslaat geef je hem
namelijk weer de kans een nieuwe aanval te lanceren. Anderzijds wil het ook zeggen dat
je jezelf niet met brute kracht moet verzetten want zo verlies je heel wat energie.

4.3.4. DE 13

TACTIEKEN

Wanneer we het in tai chi chuan over kracht hebben, spreken we niet zo zeer over brute
spierkracht (li) maar eerder over jin. Jin refereert aan een verfijnde, een geoefende
kracht, het resultaat van heel wat uren training. In tai chi chuan wordt eigenlijk het hele
lichaam gebruikt om de meeste kracht uit een techniek te halen en tegelijk wordt geprobeerd om met de minste inspanning het grootste resultaat te bekomen. Anders gezegd:
als je louter op brute spierkracht werkt, raak je vlug uitgeput, terwijl het nu net de
bedoeling is je tegenstander uit te putten en diens kracht te gebruiken. Jin komt in acht
variaties voor in tai chi chuan en gecombineerd met de vijf stappen vormen ze wat men
in tai chi-termen de dertien tactieken noemt. Deze acht jin zijn:
1) peng, een opwaartse kracht
2) lu, een zijdelings afleidingsmanoeuvre
3) ji, een voorwaartse duw of stoot
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4) an, neerwaartsgerichte kracht
5) cai, plukken of ontwortelen
6) lie, spiraalkracht
7) zhou, gebruik van voorarm en elleboog
8) kao, gebruik van schouder en lichaam.

De vijf stappen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, maar de essentie
is dat je vlot leert bewegen in alle mogelijke richtingen om de verdedigings- en aanvalstechnieken uit te voeren. Zonder een levendig voetenwerk gaat de doeltreffendheid van
tai chi chuan teniet. De vijf basisstappen zijn:
1) centrale positie, afwachtende houding
2) vooruit stappen
3) achteruit stappen
4) links uitstappen
5) rechts uitstappen

Zowel in tui shou als in de gevechtstechnieken worden deze dertien tactieken toegepast,
hetzij alleen of in combinaties. Samen met de vijf strategieën vormen ze de kern van het
martiale tai chi chuan.

4.3.5. TUI SHOU : DE

PARTNERDRILLS

"Handen duwen" omvat een aantal drilloefeningen met partner die je verschillende vaardigheden kunnen bijbrengen. Die kunnen zeer nuttig zijn in het gevecht. Het is dus niet
zo dat je je louter met tui shou kunt leren verdedigen. Opvallend is ook dat we bij het
"handen duwen" niet alleen de handen gebruiken en ook niet enkel duwen. Daarnaast
worden ook de voeten gebruikt. Er wordt ook getrokken, afgeleid, meegegeven,
gekleefd, gevolgd, de romp en het bekken worden extensief geoefend, enz.
Hoewel iedere stijl van tai chi chuan zijn eigen variaties heeft op tui shou. zijn de meeste
oefeningen er op gericht om coördinatie, voetenwerk, ontwijken, evenwicht, timing en
afstand te trainen.
De oefeningen leren je ook om te "luisteren" (ting jin) naar de jin of kracht van de
tegenstander. Met andere woorden, je leert hoe je de techniek van je tegenstander moet
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aanvoelen. Op deze geanticipeerde intenties kun je dan gepast reageren door zijn techniek af te leiden of te neutraliseren (hua jin). Daarna kun je je eigen jin aanwenden om
hem uit balans te brengen (fa jin).

Tingjin

Hua jin

Fa jin

Tui shou is tevens een uitstekende methode om de ba jin (acht krachten) en de vijf stappen, samen de dertien tactieken, te oefenen in diverse combinaties. Ook de vijf voornoemde strategieën worden hiermee uitvoerig getraind.
Wanneer je al deze vaardigheden voldoende inoefent, zul je in staat zijn om de zelfverdedigingstechnieken op de tai chi-manier uit te voeren. Tui shou-technieken zijn voornamelijk een vorm van gevoelstraining en dat is de reden waarom ik ze niet in dit boek
heb opgenomen. Tui shou leer je best met een goede leraar en train je met zoveel mogelijk verschillende partners om de beste resultaten te bekomen.

4.3.6. GEVECHTSTOEPASSINGEN

STAP-VOOR-STAP

De gevechtstechnieken die op de volgende bladzijden worden omschreven zijn slechts
een kleine selectie van technieken uit de lange vorm. Het is zelfs mogelijk dat een techniek meer dan één toepassing kan hebben. Met tai chi chuan is een oneindige combinatie
van technieken mogelijk en het zou dus een gigantisch werk zijn ze allemaal te bundelen. Mijn selectie steunt op de variatie in aanvalsvormen en vooral ook op hun praktische toepassingswaarde.
Met de volgende technieken kun je je leren verdedigen tegen stoten, trappen en houdgrepen. De verdedigingstechnieken zijn geen letterlijke interpretatie van de bewegingen uit
de vorm, maar veeleer een combinatie van de vormtechnieken en de hiervoor beschreven
strategieën en tactieken. Wanneer je tai chi chuan op een efficiënte wijze wenst te
gebruiken als zelfverdedigingstechniek, moet je dus ook heel wat aandacht besteden aan
de training van de vorm en tui shou. Het klinkt wat tegenstrijdig, maar door de vorm
zacht en langzaam uit te voeren wordt je op langere termijn bliksemsnel, gewoon omdat
je je leerde ontspannen. Dit is een sleutelelement. Belangrijk is ook d a t j e de technieken
zowel links- als rechtshandig inoefent w a n t j e weet immers nooit hoe de tegenstander
zal uithalen. Wanneer je slechts eenzijdig traint kan je wel eens voor verrassingen komen
te staan. Een techniek kun je ook niet van vandaag op morgen perfect onder de knie krij193

gen. Het is niet voldoende om een techniek te kennen. Het komt er vooral op aan om de
techniek regelmatig in te oefenen zodat ze een tweede natuur wordt. Een nuttige tip is
d a t j e best ook met verschillende partners traint. Je zult merken d a t j e de technieken
afhankelijk van de grootte en de kracht van een partner zult moeten aanpassen. Vrouwen
trainen bijvoorbeeld beter met een man omdat de kans dat je wordt aangevallen door een
man statistisch hoger ligt dan d a t j e wordt aangevallen door een andere vrouw. Hoewel!
Anderzijds is het trainen tussen vrouwen onderling of van een man met een vrouw ook
zeer goed omdat vrouwen meestal soepeler en technischer werken. Deze afwisselende
manier van trainen zal je beter voorbereiden mocht je ooit in een benarde situatie terecht
komen.
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1. DE TAI CHI BEGINNEN

(A)

1. Afwachtende houding.
2. B valt A aan met een voorwaartse beweging in een poging om A bij de keel te grijpen.
A reageert door achteruit te stappen om zo de afstand met B te vergroten en ondertussen maakt hij een opwaartse beweging met beide armen zodat er contact wordt
gemaakt met B's armen.
3. A grijpt B's polsen of voorarmen en trekt hem zijdelings en neerwaarts uit evenwicht.
4-5. Op het moment dat B zijn evenwicht verliest duwt A met zijn volle gewicht tegen
B's schouder en heup.
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1. DE TAI CHI BEGINNEN

(A)

1. Afwachtende houding.
2. B valt A aan met een rechte stoot naar de borst of naar het gezicht. A stapt met een
zijwaartse stap uit de lijn van de aanval terwijl hij contact maakt met B's pols en
met zijn andere hand grijpt hij B bij de nek.
3. A zet een stap achter B's voorste been en maakt nu met zijn rechterhand contact met
B's kin of kaak.
4-5. A draait met zijn beweging mee terwijl hij B's hoofd in dezelfde richting meedraait
waardoor hij ten val komt.

196

100.

ENKELE

ZWEEPSLAG

1. Afwachtende houding.
2. B valt A aan met een rechte stoot naar het gezicht. A ontwijkt zijdelings en zoekt
contact met B's voorarm of pols.
3. Vervolgens grijpt A de pols stevig vast, trekt aan de arm en stoot tegelijk met de
palm naar B's hoofd.
4. Wanneer B verzwakt is, schuift A dichterbij en zakt in de diepere paardenstand,
waarbij hij onder de arm door duikt en zijn bovenlichaam stoot tegen dat van B.
5-6. A houdt zijn arm voor B's lichaam en voert een snelle draai uit met de romp waardoor B ten val komt.
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12. DE KNIE GRIJPEN, ONTWORTELENDE

STAP(3X)

1. Afwachtende houding.
2. B valt A aan met een voorwaartse trap naar de buik, A ontwijkt door zijwaarts weg
te stappen en vangt het been op onder de knie.
3-4. A zet een tegenaanval in door in een voorwaartse stand te leunen en tegelijk krachtig
te duwen tegen B's plexus. Ondertussen licht hij B's been wat hoger waardoor hij
zijn balans verliest.
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5. SCHUINE

VLUCHT

A wordt langs achteren vastgegrepen.
2. A beweegt zijn heupen opzij en slaat of grijpt B in het kruis.
3. Dan stapt A met zijn been achter B's been.
4-5-6. A verplaatst zijn volledige gewicht op zijn achterste been. brengt zijn arm schuin
omhoog en draait krachtig vanuit de romp waardoor B ten val komt.
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102.

HET GEZICHT

SLAAN

1. Afwachtende houding.
2. B valt A aan met een rechte stoot naar het gezicht. A ontwijkt door opzij te stappen
en maakt ondertussen contact met B's arm.
3. A blijft met de linkerhand de arm controleren terwijl hij met zijn rechterhandpalm B
in het gezicht slaat.
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7. DE OREN SLAAN
1.
2.
3.
4.

B grijpt A bij de polsen.
A beweegt kort en krachtig naar voren, waardoor B's balans wordt verstoord.
A stapt achteruit terwijl hij zijn handen laat zakken om uit de greep te komen.
A cirkelt verder door met zijn armen en valt B aan met een dubbele vuiststoot om de
oren of op de slapen.
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90. WITTE KRAANVOGEL

SPREIDT

VLEUGELS

1. Afwachtende houding.
2. B valt A aan met een zwaaislag naar het hoofd. A stapt opzij en leidt de zwaaiende
arm af bij de pols. Ondertussen houdt hij B's vrije arm onder controle.
3. A stapt voor B en grijpt hem rond de romp.
4. A strekt zijn benen en licht B van de grond.
5-6. Vervolgens werpt hij B over de heup.
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9. DE AAP

TERUGDRIJVEN

1. Afwachtende houding.
2. B valt A aan met een rechte vuiststoot naar het gezicht, waarop A wegstapt en B's
arm controleert. Met zijn andere hand duwt hij B's hoofd naar achter.
3. A zwaait zijn been recht vooruit.
4-5-6. Terwijl hij B's hoofd nog verder duwt. zwaait A zijn been achteruit om B's steunbeen te vegen.
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10. DE LOTUS DUBBEL HEEN EN WEER LATEN

BEWEGEN

1. Afwachtende houding.
2. B valt A aan met een tegengestelde rechte stoot naar de borst, waarop A kruislings
uit de aanvalslijn stapt en B's arm controleert.
3. A zet nog een kruisstap naar binnen, terwijl hij B's arm naar omlaag duwt.
4-5. Met zijn achterste been veegt A B's steunbeen en trekt hem ondertussen naar de
grond.
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11. IN EEN BOOG

TRAPPEN

1. Afwachtende houding.
2. B voert een voorwaartse trap uit naar A s buik, waarop A uit de aanvalslijn stapt.
3. A trapt met de wreef of de top van de voet in B's kruis, terwijl hij zijn handen
ophoudt ter verdediging.
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93. NAALD OP

ZEEBODEM

1. B grijpt A kruislings bij de pols.
2. A legt zijn vrije hand op de rug van B's grijpende hand en stapt wat opzij.
3. A cirkelt met zijn vastgegrepen arm. zodat deze boven B's pols terechtkomt. De
kracht van de draai komt uit de beweging van het lichaam.
4. A blijft B's hand onder controle houden en zet nu druk op diens pols door naar beneden te leunen.
5. A bevrijdt zijn pols door B's arm naar beneden te drukken.
6. A volgt op met een opwaartse palmslag naar het gezicht.
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13. ZWAAIEN MET DE VUIST
1. Afwachtende houding.
2. B stoot naar A's buik. A reageert door zich terug te trekken en B's arm af te leiden
met zijn voorarm.
3. A grijpt B's pols vast.
4. A stapt naar voren terwijl hij met een cirkelende armbeweging B in het gezicht slaat
met de rugzijde van de vuist.
5. A volgt op met een stap en een palmslag terwijl hij B's arm met de andere hand controleert.
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14. DE LOTUS ENKELHANDIG

HEEN EN WEER LATEN

BEWEGEN

1. Afwachtende houding.
2. B valt A aan met een vuiststoot naar het gezicht, waarop A kruislings ontwijkt en
contact zoekt met B's arm.
3. A grijpt B's pols vast en zwaait ondertussen zijn voorarm tegen B's keel.
4-5. A blijft de pols vasthouden en veegt nu B's steunbeen terwijl hij hem verder naar
achter duwt met de arm.

15. DE TIJGER

SLAAN

1. Afwachtende houding.
2. A valt B aan met een zwaaislag naar het hoofd. B stapt opzij en leidt de zwaaiende
arm af bij de pols. Ondertussen houdt hij A s vrije arm onder controle.
3. B zet een tegenaanval in met een duikbeweging in een poging om A's benen te grijpen.
4. A neemt de techniek over door B onderaan bij de rug te grijpen en met de andere
hand de nek te grijpen.
5. A stapt achteruit en trekt B zo uit evenwicht.
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TAI (Hl CHUAN vindt zijn oorsprong in de Ming-dynastie (I 368-1644)
waar het binnen taoïstische kringen tot ontwikkeling kwam.
Eeuwenoude gezondheids- en ontspanningstechnieken zoals
soepelheids- en ademhalingsoefeningen alsook meditatieve
trainingen werden gecombineerd met al even oude aanvalsen verdedigingstechnieken. Hieruit ontstond een nieuwe en zeer
efficiënte vecht- en gezondheidskunst die we vandaag kennen als
tai chi chuan.
In de Ching-dynastie (1644-1911) maakte tai chi chuan vooral furore
wegens zijn martiale karakter. Vandaag wordt tai chi chuan als
zelfverdedigingsvorm nog steeds gewaardeerd omwille van zijn efficiëntie.
Maar het zijn vooral de gezondheidsbevorderende aspecten binnen deze
traditionele Chinese kunst die nu het grote publiek aanspreken.
Op voorwaarde dat tai chi chuan geregeld en correct wordt uitgevoerd,
kan het zeer positieve effecten teweegbrengen op gezondheidsvlak.
Dit boek geeft een compleet en duidelijk beeld van tai chi chuan als
gezondheidskunst én als martiale kunst.

Geert Van Loo (° 1970) begon zijn training in de oosterse
vechtkunsten in 1982 met shotokan karate. Later beoefende hij ook een
aantal Zuid-Chinese kung-fu-stijlen, waaronder pak mei en choy lay fut.
Hij volgde privé-lessen bij dr DanVercammen en bij Dan Docherty
(Groot-Brittannië), de hoofdinstructeur van Practical Tai Chi Chuan
/

International. Intussen begeleidde hij zelf heel wat studenten en won
verscheidene internationale titels.
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