
    

Informatie workshops Speer Training:

Data: Nog niet gepland

 Kijk op www.goldenflower.nl 
voor de meest recente data 
en locaties

 
Tijden: 14:00 - 17:00 uur
 
Kosten: € 40,- per workshop
 € 35,- voor Golden Flower leden

Plaats: Doornenburg of Utrecht

S.v.p het hele bedrag overmaken naar:
ING/Postbank:  4480542 
Bizner Bank: 37.82.33.475 
ten name van:  Golden Flower Tai Chi, Doornenburg

Verdere details worden gegeven na inschrijving.
Wijzigingen mogelijk. 
Kijk op www.goldenflower.nl voor het laatste nieuws.
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Inschrijving en aanmelding:

Golden Flower Tai Chi
Roswaard 4
6686 MN  Doornenburg
Tel.  0481 - 452 630
E-mail: job@goldenflower.nl

Kijk ook op www.goldenflower.nl



met Job Koesoemobroto
Seizoen 2009-2010



Workshops Speer-Training Inschrijving Workshops  
 Golden Flower Speer Training
Naam:  ___________________________________

Adres:  ___________________________________

Postcode:  ________________________________

Plaats:  ___________________________________

Telefoon:  ________________________________

E-mail:  __________________________________

Schrijft zich in voor de Speer training op:
  ___________________________14:00-17:00 uur
  ___________________________14:00-17:00 uur
  ___________________________14:00-17:00 uur

Ik ben:
 Geen GF lid   GF lid  GF Full Member   GF Instructeur

 Graag wil ik een speer aanschaffen (€30,-)
 Graag wil ik een stok aanschaffen (€25,-)

Ik betaal totaal: €  __________________________

 Contant vóór aanvang van de workshop
 Op ING/Postbank rek: 4480542
 Op Bizner rek: 37.82.33.475
 t.n.v. Golden Flower Tai Chi, Doornenburg

Datum: ___________________________________

Handtekening: _____________________________

Er is meer dan de Tai Chi vorm alleen.
Wanneer je een interne vechtkunst als Tai Chi beoe-
fend, kom je op een gegeven moment tot de ontdek-
king dat er meer is dan de ‘Lege Hand’ vorm. Er zijn 
verschillende Tai Chi stijlen, wapenvormen en andere 
interne vechtkunsten die niet alleen anders uitgevoerd 
worden, maar ook een andere kwaliteit en energie 
genereren.
Het beoefenen van deze verschillende disciplines geeft 
je vanuit vele invalshoeken inzichten in de diepgaande 
principes van de interne vechtkunsten. Ook al beoefen 
je hoofdzakelijk één vorm of stijl, door andere vormen 
te bestuderen leer je je eigen stijl op een niveau te ver-
diepen die anders niet te behalen valt. 

Speervorm
De vorm die je in deze workshop leert heeft 21 bewe-
gingen. Je kunt de basis daarom in één dag leren!
Met de Tai Chi solo-vorm worden je benen flink 
getraind. In de handen en armen ontwikkel je gevoe-
ligheid en coördinatie. Met de Speervorm worden je 
armen ook op kracht en accuratesse getraind. 
Ook leer je om de bewegingen sterk vanuit de Dan 
Tien uit te voeren. 
Intentie, bewustzijn en precisie zijn kwaliteiten die je 
moet toepassen met de Speervorm. Immers, je hebt 
een bereik met een diameter van maar liefst 6 meter!

In deze workshop leer je een set opwarmoefeningen 
voor de Speervorm en de korte Yang Speervorm. 
Enkel deze oefeningen al geven een diep inzicht in het 
bewegen vanuit het Centrum (Dan Tien) en een basis 
om de Fa Jing (verder) te ontwikkelen.
Hetgeen je leert in de Speervorm, zal een groot ver-
schil maken in de beoefening van de lege hand vorm.

Programma
In de workshops Speer-Training werken we aan:
• Opwarm- en voorbereidingsoefeningen voor Speer;
• Bewegen vanuit het Centrum (Dan Tien);
• Uithoudingsvermogen en conditie; 
• Intensieve training van het bovenlichaam;
• De basis van “Fa Jing”;
• Je vermogen om te focussen (Yi);
• Een korte (Yang) Speervorm van 21 bewegingen;
• Partner oefeningen.

Net zoals in alle wapenvormen is het van groot belang 
om bewust te zijn van de omgang met wapens. Voor-
zichtig zijn met jezelf en anderen is een vereiste. Ook 
wordt je geacht minimaal een basisinzicht in de Tai 
Chi principes en een redelijke conditie te hebben wan-
neer je met de Speer Training begint.

De instructeur
De workshop wordt geleid door Job Koesoemobroto. 
Hij geeft sinds 1989 les in Tai Chi in verschillende 
plaatsen in Nederland. Job is hoofdinstructeur van de 
Golden Flower School Nederland en Chief  Trainer 
Instructor Europe van de Golden Flower Tai Chi 
 Association International. 

Job geeft onderricht in het volledige systeem van 
 Golden Flower Tai Chi en in verschillende (Taoïs-
tische) wegen voor zelfontwikkeling, zoals Tai Chi 
Chuan, Chi Kung, Pushing Hands, Xing-Yi, Speer-trai-
ning, Zwaardvorm, zelfmassage, meditatie, tonische 
kruiden, filosofie, ontspanning en stress-preventie.


