
VOOR AUTISME SPECTRUM EN ANDERE HANDICAP

Traditionele Chinese vechtsporten met technologie van de 
21ste eeuw

De cursus gaat over Chen Family-stijl Tai Chi Chuan zoals 
onderwezen door grootmeester Chen Zhenglei. Hij is lid van
de 19e (negentiende) generatie om deze stijl te onderwijzen. 
Het leerplan, dat zes sets bevat zonder wapens en tien sets 
met wapens, leidt zowel tot een collegiale bachelor als tot 
een masterdiploma. We filmen en beoordelen alle klassen 
zodat artsen, ouders en andere professionals de impact van 
veranderingen op voeding, slaap, transport en medicijnen 
kwantitatief kunnen beoordelen.

Er zijn vier modi:
/1/ vier dagen per week les begint met een paar minuten 
WuJi-stijl zittende en staande meditatie met speciale nadruk 
op ademhalen. Vervolgens doen we de eeuwenoude Chen 
Family-stijl warming-up oefeningen, gevolgd door de korte 
vorm bekend als de 18-bewegingsset. Studenten worden 
omringd door videoprojecties van de grootmeester die elke 
set uitvoert.

Wapenentraining begint de eerste dag met dubbele 
wapenstokken (houten versies hierboven links) die ook 
bekend staan als maces. De stalen versies (rechtsboven) zijn 
te duur en te zwaar voor beginners. 

Naarmate de studenten vaardig worden in de twee korte 
vormen begint de training in de kenmerkende Chen-stijl. 
Wereldwijd bekend als Lao Jia of Oud Kader, deze lange 
ongewapende vorm wordt onderwezen in combinatie met 
enkelvoudige sabel (linksonder) en enkelzwaard (rechtsonde

Na Lao Jia en de korte wapens wordt Xin Jia of Nieuw Kader
onderwezen, evenals duig en speer. Certificaten van 
prestatie worden afzonderlijk toegekend in elk van de acht 
sets. Alle acht zijn vereist voor een bachelordiploma.
De masteropleiding vereist vaardigheid in Lao Jia # 2 
(kanonvuist), Xiao Jia 108, Xin Jia # 2, dubbele sabel, dubbel 
zwaard, kwan dao (zie hieronder) en lang duig.

/2/ Een dag per week kleedt de klasse zich in traditionele 
semi-formele zwarte katoenen outfits (zie hierboven) en met 



toestemming van de films worden naar een externe 
deskundige gestuurd om te worden beoordeeld.
/3/ Ongeveer eens per maand of wanneer een geëerde gast 
de klas bezoekt, kleedt hij zich in formele zijde, met kleuren 
en patronen gekozen door de klas, en treedt hij op als een 
team in series. Het is zeer waarschijnlijk dat we ook zullen 
optreden tijdens jaarlijkse Internationale Tai Chi Day-
evenementen en op vechtsportcongressen en toernooien.

/4/ Naast frequente leerbezoeken van leden van de Chen-
familie zijn we van plan gastinstructeurs uit te nodigen die 
zijn getrokken uit experts in Chen-stijl, de zes andere andere 
stijlen van tai chi en zelfs andere vechtsporten.

KOSTEN - we kopen meestal in bulk, dus de werkelijke 
kosten moeten lager zijn dan de hieronder genoemde.

Kleding: we hebben het gebruikelijke assortiment aan 
onnodige t-shirts, broeken, overhemden, hoodies en hoeden.
De zwarte katoenen outfits die eenmaal per week worden 
gebruikt, duren meestal een hele tijd. Ze kosten ongeveer $ 
40 en schoenen zijn minder dan $ 10. De zijdes variëren van 
$ 50 tot $ 100 en de schoenen kosten meestal $ 35 per paar. 

Wapens: zijn vaak een zeer persoonlijke keuze. Over een 
carrière zouden we verwachten dat iemand twee 
wapenstokken ($20) zou kopen; dubbele sabels ($90); 
dubbele zwaarden ($90); een staf ($15- $40); een speer ($ 90) 
en een kwan dao ($90). Meestal zijn de prijzen inclusief een 
schede, een draagtas of tas en kwasten en vlaggen. 

Collegegeld: $ 200,00 per maand voor onbeperkte lessen. We
geven er sterk de voorkeur aan dat de student minimaal 40-
60 uur les per maand bijwoont. Het collegegeld omvat 
rechten voor een vechtsportvereniging en voor de Chen 
Family-organisatie, referentievideo's en wekelijkse 
beoordelingsgelden. 

IN EEN GEAVANCEERD EN COMPASSIONAIR LAND 
MOET DIT ALLEN ZONDER KOSTEN ZIJN AAN JOU. 
 
Neem contact met ons op via info@silverwolfwushu.com of 
laat een reactie achter op de blog: 
http://silverwolfwushu.wordpress.com/ of ga naar 
www.silverwolfwushu.com en klik op de link Blog 
linksonder op de hoofdpagina. GELIEVE om een geldig e-
mailadres achter te laten waar we een antwoord op kunnen 
sturen. Vraag ons over het internet der dingen, zes tai chi-
instrumenten en de negen Qigong-routines, evenals 
gepersonaliseerd huiswerk. 


