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  (Hemel en Aarde) 

Taiji  

 

Laat ik, voordat ik over taiji (Tai Chi) begin, eerst over mezelf vertellen. Mijn naam is Jos 

Thissen, ben sinds midden tachtiger jaren bezig met vechtkunsten. Na eerst enkele jaren 

boxen, Thai-boxen en Pentjak Silat beoefend te hebben ben ik midden jaren negentig 

begonnen met Taiji.  

Geïnspireerd door de boeddhistische achtergrond van de traditionele vechtkunsten ging ik 

op zoek naar een vechtkunst waar de nadruk lag op het ontwikkelen van innerlijke kracht, 

beheersing  en rust .  

Uiteindelijk kwam ik terecht bij Wushu Instituut Hoyer. Hier trainde ik bijna dagelijks 

verscheidene stijlen van Taiji, o.a. met wapens (zwaard). Uiteindelijk heb ik nog enkele 

jaren aan Taiji-wedstrijden deel genomen. Bij deze wedstrijden wordt men door een 

vijfkoppige jury beoordeeld op coördinatie, techniek, tempo en uitstraling. Mijn specialisatie 

destijds waren de klassieke Taiji-40 vorm en de Taiji-32 vorm met rechtzwaard.  

Later heb ik, samen met  enkele andere leerlingen van Loe Hoyer, nog een trainingsreis 

naar China mogen meemaken. Tijdens deze reis hebben we kennis kunnen maken met de 

Chinese manier van lesgeven en de Taiji-48 vorm geleerd. Dit was een zeer leerzame en 

bijzondere ervaring. Na een pauze van enkele jaren heb ik in 2005 het Taiji weer opgepakt 

en gedurende een periode van twee jaren in Geleen lesgegeven. Inmiddels ben ik opnieuw 
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in de leer bij Wushu Instituut Hoyer om me te blijven ontwikkelen in Taiji en Qigong. Ook 

staat een trainingsreis naar China weer op mijn verlanglijstje. 

 

 

(oorspronkelijke symbool voor Taiji) 

 

Oorsprong van Taiji 

 

In de 5e eeuw bracht meester Bodidharma het Zen Boeddhisme naar China. Hij onderwees 

yoga technieken welke zich ontwikkelden tot de Chinese Qigong (energetische oefeningen). 

Anderzijds onderwees Bodidharma zelfverdedigingstechnieken in het Shaolin klooster. Zo 

ontstond Shaolin-chuan, de Shaolin vechtkunst. Later, in de 14e eeuw, combineerde de 

Taoïst Chang San-Feng een aantal van deze technieken met Taoïstische 

meditatietechnieken. Hierdoor ontwikkelde zich een stijl die gekenmerkt wordt door 

vloeiende, cirkelende bewegingen. Een stijl die in essentie gebruik maakt van de kracht van 

de  tegenstander om deze ten val te brengen. Vanuit het Taoïsme komt echter meer de 

nadruk te liggen op gezonde lichaamsbeweging, het zelfgenezende aspect. 

 

• Door mee te geven met de stroom van de gebeurtenissen, is men in harmonie met de 

natuur 

• Door in harmonie te zijn met de natuur van binnen en van buiten, blijft men gezond van 

lichaam en geest. 
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Door er zo intensief mee bezig te zijn ontdekten de mensen dat het dagelijks beoefenen van 

deze technieken niet alleen gunstig effect had op het lichaam (kracht en conditie), maar ook 

heilzaam werkte op de geest. Volgens de chinezen helpt Taiji bij het in harmonie brengen 

van de Yin en Yang krachten, de aardse en hemelse energie. Deze energie is overal 

aanwezig, in de kosmos, in de natuur maar ook in de mens. Wanneer deze energie bij de 

mens in balans is, is het lichaam gezond en de geest rustig en ontspannen. Yin en Yang zijn 

tegengestelde krachten die het leven bepalen. Maar het zijn tegenstellingen die elkaar nodig 

hebben en aanvullen. 

 

Moderne Taiji 

Het moderne Taiji is in de vijftiger jaren ontstaan. De regering van de Volksrepubliek China 

heeft destijds onderzoek laten doen naar de uitwerking van de vele traditionele Taiji vormen 

welke reeds jaren door meesters en hun leerlingen beoefend werden. Uit de verscheidene 

bestaande Taiji vormen, welke allemaal vrij ingewikkeld en lang waren is de Taiji-24 vorm 

toen ontwikkeld. Dit is door de regering destijds als officiële vorm voor de bevordering van 

de gezondheid voor het volk ingesteld. Deze Taiji-24 vorm is dan ook de basisvorm welke 

men als eerste leert bij het beoefenen van Taiji. 

 

 

(Taiji 24 vorm) 
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Lessen Taiji 

Drie aspecten zijn belangrijk in Taiji; 

• Houding; Door een verkeerde houding blokkeer je de energiestromen. Een voorbeeld is 

het staan met overstrekte knieën, holle rug of opgetrokken schouders. Iedere spanning in 

het lichaam blokkeert een goede doorstroming van de Chi. Tijdens de les leer je de 

basishouding voor het goed uitvoeren van de bewegingen. 

• Aandacht; Aandacht is nodig om je bewust te worden van jezelf en je lijf. Door de trage 

bewegingen in de oefening ben je in staat om nauwkeurig bijna ieder onderdeel met volle 

aandacht te volgen. De bewegingen zijn op zich vrij eenvoudig, maar de concentratie en het 

aan elkaar rijgen van de bewegingen, uitgevoerd in de juiste houding, vragen je aandacht 

en concentratie. Dit heeft weer tot gevolg dat je concentratievermogen zich in de loop van 

de tijd aanzienlijk verbeterd. 

• Ademhaling; Een juiste ademhaling is belangrijk voor de ontwikkeling van Chi. De 

ademhaling voorziet alle organen van verse zuurstof en beinvloedt als zodanig de gehele 

stofwisseling. Door te je ademhaling af te stemmen op de bewegingen, leer je bewuster te 

ademen.  

 

De lessen zijn zo opgebouwd dat men eerst het lichaam los maakt d.m.v. de zogenaamde 

Brokaat oefeningen. Dit is een vereenvoudigde versie van een serie bewegingen welke de 

Shaolin monniken s’morgens doen om  hun lichaam soepel te maken en op te warmen voor 

de harde trainingen. 
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(8 delen brokaat - Ba duan jin) 

 

 

Hierna worden de technieken uit de vormen opgesplitst in arm- en beenbewegingen. Eerst 

worden de armbewegingen beoefend en daarna de beenbewegingen.  

Als laatste worden de vooraf geleerde bewegingen samengebracht in één vloeiende 

aaneengesloten beweging, b.v. de Taiji-24 vorm. 

Naast de uitvoering van de Taiji-vormen zal er in de lessen ook aandacht besteed worden 

aan uitleg van de verdedigingstechnieken welke in deze vorm voorkomen. Ook zullen er 

lessen gewijd worden aan de Qigong bewegingen en het voelen van de Chi-energie. 

 

De lessen zijn iedere zaterdagmorgen van 10:30 uur tot 11:30 uur aan de burgemeester 

Lemmensstraat te Geleen. 

Kosten : 5 lessenkaart  a € 25,00 (€ 5,00 per les) of 10 lessenkaart a € 45,00 (€ 4,50 per 

les) 

 


