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Shaolin Kung Fu demonstratie training 

 
Voor jullie ligt de 5e editie van onze maandelijkse nieuwsbrief. Allereerst een welkom aan onze nieuwe leden bij het 

Chinese Shaolin Martial Arts Centrum. 

 
De komende maanden (tot aan de vakantie) zullen we naast de reguliere training ook nog een focus leggen op 

demonstratietraining – dit zal gebeuren met een selecte gezelschap. Er staat voor dit seizoen nog een demo gepland 
tijdens een open dag van FC Den Bosch en voor begin volgend seizoen ook tijdens een groot wijkevenement in de 

Maaspoort. Laat het ons weten, als ook jij geïnteresseerd bent om samen met ons demonstraties te verzorgen. 
 

Bij suggesties of opmerkingen weet je ons te vinden.  

 
Veel leesplezier! Omitofoh! 

   

Agenda & Activiteiten  Aankondigingen & Mededelingen 
   

Do 13 Mei 2010 Zaal dicht 

 
Geen training voor 

Tai Chi & Shaolin Boxing 

 
Di 18 Mei 2010 Seminar 

 
Shaolin Kung Fu Seminar 

 

Verzorgd door Shaolin  
Kung Fu Monnik uit China: 

Shi Heng Ji 
 

 
 

Tijd: 19:00u – 21:00u 
 

Kosten: gratis voor onze leden 

(volwassen groep) 
 

De seminar is toegankelijk voor 
zowel beginners als de 

gevorderden.  
 

Noteer het in je Agenda! 

 
Meer info volgt over de seminar 

volgt nog in een aparte  
E-mailing. 

 Wij willen onze jarige leden deze maand van 

harte feleciteren. 
  

Bas, Meity, Annemiek 

 
Moge Boeddha je hart vervullen  
met liefde en geluk! 

 

Seminar Shi Heng Ji 
 

Aankomende dinsdag op 18 mei, zal er voor al onze leden 

een seminar (workshop) georganiseerd worden door de 
jonge, maar getalenteerde Shaolin kung fu monnik Shi 

Heng Ji. Shi Heng Ji is zijn Boeddhistische naam, maar hij 
is ook bekend in Nederland als Tommy Wang.  

 

Tommy is een 35e generatie leerling van de Quan Shaolin 
Tempel kung fu school onder leiding van de meesters Shi 

Yan Bo en Shi Yan Kun. In 2002 kwam hij voor het eerst naar Nederland om 
de Chinese Martial Arts & Cultuur te promoten. Sindsdien bezoekt hij 

regelmatig ons land. Hij heeft vele kampioenschappen en demonstraties over 

de wereld verzorgd en is de sportcoach van de internationale afdeling voor 
Europa. 

 
De workshop zal zich richten op een ongewapende demonstratie Shaolin Kung 

fu vuistvorm, die we daarna zullen trainen voor toekomstige demonstraties.  
 

Tommy is ook zeer bedreven in de Tai Chi Chen stijl. Wanneer de Tai Chi 

groep meer gevorderd is, zullen Tai Chi workshops voor deze groep ook niet 
uitblijven. 

 
Komende workshop is toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden 

(vanaf 12 jaar). Uiteraard is iedereen welkom om te kijken. Tijdens de seminar 

is filmen en foto’s maken niet toegestaan, maar achteraf zal er nog 
gelegenheid zijn tot het nemen van groepsfoto’s. 

Happy Birthday! 

 

Buddha bless you! 
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Kung Fu Demo’s 
 

Za 31 juli 2010 
Open Dag FC Den Bosch 

 
Zo 19 Sep 2010 

Wijkevenement Maaspoort 

 
Elke Donderdag 

 
Shaolin Boxing 

Tijd: 19:00u – 20:00u

 
Tai Chi Chen 

Tijd: 20:00u – 21:00u 

 
Locatie: Zaal Hazelaar Rosmalen 

 
Advertentie 

 
www.shaolinwugulun.eu 

 
Traditionele Wugulun stijl van 

Shaolin Kung Fu  
 

Advertentie 

 

www.shaolinwushu.be 
 

Leuke artikelen, interviews, 
weetjes over kung fu 

 

Uw Advertentie hier? 

Laat het ons weten. 

 

   Wist je dat… 

 

...”kung fu” letterlijk “vaardigheid” betekent?  
Kung Fu (Cantonees) of Gong Fu (Mandarijns) is zo 

ingeburgerd binnen de hedendaagse cultuur, dat het 

direct wordt geassocieerd met de krijgskunst.  
 

…sifu bestaat uit de woordencombinatie leraar 
en vader? Sifu wordt binnen kung fu vertaald als 

meester en staat voor iemand die ergens veel kennis 
van heeft en het doel heeft om de kennis zo goed 

mogelijk over te dragen aan zijn leerlingen. Maar wist 

je dat een Chinese chefkok ook sifu wordt genoemd? 
 

…Shaolin kung fu meer dan 300 vuistvormen heeft?  
Dit is meer dan iemand in een mensenleven ooit kan leren. Stel dat je in staat 

bent om 3 vuistvormen per jaar onder de knie 

te krijgen (we hebben het alleen over de vorm 
zonder applicaties), dan alleen ben je 100 jaar 

bezig. Een leuke uitdaging dus. Uiteraard houdt 
Shaolin kung fu veel meer in dan alleen 

vormen, maar ook kracht-, conditie- en mentale training zijn cruciale 

elementen. 
 

…Shaolin kung fu vormen in een rechte lijn worden uitgevoerd? 
De aanval (trappen, stoten, ellebogen), verdediging (blokken, pareren, 

ontwijken) en verplaatsen (vallen, opstaan, 
draaien, steunen, springen) worden allen op 

een rechte lijn in de vorm uitgevoerd. Dat is 

een belangrijk kenmerk van de vormen afkomstig van de Shaolin Tempel. 
Andere Kung Fu stijlen gaan in meerdere richtingen tijdens het lopen van een 

vorm. Het hoe en waarom is niet geheel duidelijk, maar een reden zou kunnen 
zijn dat de toenmalige monniken bij het verdedigen van de tempel een linie 

vormden waarbij geen tegenstander mocht doorbreken. 

 

Film Tips 
Als je gek bent op Shaolin kung fu, dan zijn de volgende films absoluut een 
must om gezien te hebben: 

 

Shaolin Temple trilogie.  
Deze films met Jet Li, wordt van beweerd dat zij de echte 

Shaolin Tempel in Dengfeng te China hebben doen 
herleven. Als je deze films nog niet hebt gezien, dan zijn 

deze films een absolute aanrader (Let op: bevat geweld – 

vechtscènes > hoewel de instructeurs zijn hiermee bij wijze 
van spreken grootgebracht). 

Contactgegevens 

 
Info@shaolinmartialarts.nl 

www.shaolinmartialarts.nl 

  

Tai Chi Master wederom met Jet Li. Een film 
geregisseerd door de bekende Martial Arts 

regisseur Yuen Wo Ping, gaat over een jonge 
Shaolin monnik die zwaargewond raakt in een 

gevecht en dankzij Tai Chi geheel herstelt en 

daarmee ten strijde trekt (Let op: bevat 
geweld - vechtscenes). 

 

mailto:Info@shaolinmartialarts.nl
http://www.shaolinmartialarts.nl/

