
 William C.C.Chen Body Mechanics  
    5-e en laatste Nieuwsbrief  
 
 
De nieuwsbrief is bedoeld om iedereen die geïnteresseerd is in ontwikkelingen  
en activiteiten rondom het systeem van William C. C. Chen op de hoogte te houden. 
 
Dit initiatief is ontstaan vanuit de samenwerking van de gecertificeerde lerarengroep. 
Het initiatief wordt nu overgenomen door het William C. C. Chen Platform door middel 
van onze nieuwe website: www.williamccchentaichi.nl 
 
 
Er komt een plek op de site waar je al het nieuws en alle bezigheden en bijzonderheden 
omtrent William Chen, zijn gecertificeerde en gediplomeerde leraren in Nederland en het 
buitenland kunt vinden. 
 
Ook lessen, workshops en informatie over de B-M dag zijn hierop te vinden. 
 
De nieuwsbrief in zijn huidige vorm stopt. 
Ik wil iedereen die aan de nieuwsbrieven hebben meegewerkt en ieder die ze met 
aandacht hebben gelezen hiervoor bedanken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ceciel Kroes 
 
 

In deze brief:  
 
 
- William C. C. Chen Platform + website 
- Master Chen workshop in Bremen.  
- verjaardag William Chen 81 jaar. 
- Body Mechanics dag 22 maart in Zwolle 
- workshop met Master Chen : augustus Amsterdam  
- lijst namen gecertificeerde leraren Nederland  
 
 

- William C. C. Chen Platform  
 
Het vormen van het William C. C. Chen platform gaat gestaag verder.  



Een beleidsplan is opgesteld door Ceciel Kroes, Judith van Drooge en Gerbrand Martini.  
Bij de laatste lerarenbijeenkomst op 15 december is het goedgekeurd. 
Het beleidsplan zal geplaatst worden op de website. 
 
De website is inmiddels on line !! 
www.williamccchentaichi.nl 
De site wordt onderhouden door Ronald de Caluwé. 
Je kunt nu al een aantal leraren erop vinden plus informatie over William Chen en de Body 
Mechanics dag. 
 
In de nabije toekomst komt er  
Een lineage / stamboom van de gecertificeerde leraren in Nederland.  
Leraren te vinden op een topografische kaart van Nederland,  
een naslagwerk over Master Chen’s uitspraken ed.   
 
Ook komt er een vraagbaak, een nieuwsbrief, filmpjes, artikelen, rapportages,  
lerarenlijsten, links naar andere websites, workshops. Kortom: alles wat je van zo’n 
website mag verwachten proberen we te verwezenlijken in de toekomst. 
Van alles; maar wel gerelateerd aan William C. C. Chen 
  
We houden twee keer per jaar een lerarenbijeenkomst. 
Wanneer je vragen hebt aan ons als lerarengroep kun je die mailen naar onderstaand 
redactieadres, en in de toekomst ook naar de website. 
Deze vragen kunnen dan worden meegenomen naar onze volgende bijeenkomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Judith van Drooge en Ceciel Kroes 
 
Redactie adres: ckroes@dds.nl  
 

 

Workshop Master Chen in Bremen      

 
 
 
Master Chen komt jaarlijks eind Januari voor een 3 daagse workshop in Bremen.  
Judith en ik besloten de laatste zondag voor de lange vorm en de zwaardvorm naar 
Bremen te gaan. 
We konden het combineren met ’s avonds overleg over aanstaande B-M dag,  
Overnachten, dan de volgende ochtend om 7 uur in de auto.  
 
Een aangename 7 graden boven nul werd binnen 2 uur ingewisseld voor 6 graden onder 
nul…!! 



Vanaf Groningen werd alles één en al winter, koude, sneeuw, ijzel op de ruiten en daar 
niet op gerekend dus geen antivrieswater, veel stoppen om zicht door de ruiten te 
krabben, en strooiwagens…,  
we kwamen een uur te laat maar werden heel hartelijk verwelkomt door organisator 
Brigitte Krafft en master Chen, met een grote beker warme thee en gelijk aan de slag 
voor nog een uur.      
 
Master Chen sprak vooral over het openen van ‘dubble heart’ met daardoor: de flow,  
het als vanzelf de vorm laten bewegen in de ontspanning, het is een heel fijn thema. 
 
Pauze, iets eten in de stad waar steeds meer sneeuw viel en ook groene voetbalshirtjes 
verschenen op straat… 
 
Terug in de warme dojo twee uur zwaard-vorm met vooral weer hetzelfde thema ‘dubble 
heart’  
Met zwaard is het door de ‘uitvergroting’ van de beweging nóg mooier te oefenen! 
Veel thema’s van de afgelopen tijd kwamen bij elkaar: de energiepuls van de grote teen, 
binnen dijspier vastus medialus,  
door het openen van het hart naar de vingers, en vooral :  
 
bring your mind and heart together in the movement…    
         
Daarna deden we nog één uur zwaardapplicaties.  Snelle toepassingen in drills om solo te 
oefenen,  
eenvoudige partner ‘kleef’bewegingen en dan ook weer snelle applicaties. 
Erg leuk en goed om te ervaren, hopelijk kan dit in Amsterdam ook in het 
workshopprogramma worden opgenomen! 
 
Het was een boeiende dag met mooie workshops.  
We konden nauwelijks uit Bremen wegkomen, meer dan 30 Polizei busjes gingen ons 
voor richting Stadion…  
Gelukkig was het sneeuwen gestopt, geen strooiwagens meer maar toch pas rond 
middernacht terug in Amsterdam..,  
Ondanks dat: zelfs 1 dagje workshops bij Master Chen met alle gebeurtenissen 
eromheen..: zonder meer absoluut de moeite waard! 
 
Ceciel     
 
 
 
 

- 22 maart :  DE BODY MECHANICS 
DAG !!! 
 
Over 3 weken is het zover: onze tweede Body Mechanics dag in Zwolle. 
 
We hebben er allemaal enorm veel zin in!! 
Met hetzelfde concept komen William C. C. Chen gecertificeerde /gediplomeerde leraren  
workshops van 1.30 uur geven, 
Iedere leraar behandeld 1 thema / principe van William Chen en…  
dit jaar hebben we ook 3 buitenlandse leraren uitgenodigd. 



 
Je kunt je heel gemakkelijk aanmelden via de website : www.williamccchentaichi.nl 
 
Iedereen kan meedoen, beginners, gevorderden, ongeacht stijl, want het gaat hier om 
interpretaties van de tai chi chuan principes zoals William Chen ons dat leert. 
 
Hieronder enkele leraren die een kleine tip van de sluier oplichten 
over hun workshop:  
 

               
Ronald de Caluwé 
 

                    
David Knibbe  
Double winding up: Double winding up brengt je nog 
beter in contact met falling asleep (yin) en waking up 
(yang). Er worden verschillende oefeningen aangeleerd 
om dat contact te ervaren. 
 

Ronald de Caluwé 
"Ontspannen is de basis van Tai Chi.  
In deze workshop maak je kennis met enkele eenvoudige 
ontspanningsoefeningen  
en gaan we een paar bewegingen uit de vorm doen met extra 
nadruk op ontspanning.  
Een goeie basis voor de rest van de dag!"  
 
 



     

 
 
 

 

      
 

 
 

Maartje van Staalduijnen.  
In de workshop oefenen we delen van de vorm ,  
waarbij het gaat om de combinatie adem-beweging. 
Diezelfde delen van de vorm oefenen we in tweetallen, met adem als drijvende kracht is,  
waardoor het gebruik van spierkracht tot een minimum beperkt kan zijn.  
Een speelse manier om te ervaren hoe weinig je hoeft te doen om bv. de ander te verplaatsen! 
 

De langzame, zachte en vriendelijke bewegingen van Tai Chi Chuan zijn als de golven 
van de oceaan. 
 Ze rollen aan en vervloeien weer en brengen zo een ononderbroken stroom van 
energie voort. …..Grootmeester William C. C. Chen 
 
 
Laura Stone  
Wij gaan de golvende beweging van Grootmaster Chen oefenen  
met het zwaard.  
Ervaar de flow van de Body Mechanics gekoppeld aan de 
precieze intentie van elke snij- en steekbeweging. 
 



    

 
 
 
 

   

 
Edwin de Boer  
 
 
 

Ceciel Kroes 
Om de benen interne structuur te geven oefenen we de Vastus medialus.   
Pas daarna kunnen we genieten van de flow in de langzame bewegingen. 
De workshop gaat over herkennen van deze structuur, het actieveren en loslaten van 
de Vastus Medialus zodat de energie door je lichaam van teen naar handen ‘flowen’ 
kan.  

Edwin de Boer 
In deze workshop gaan we de focus leggen op met maken van bewegingen 
vanuit je voeten.  
E.e.a. wordt op eenvoudige wijze duidelijk gemaakt: we gaan namelijk 
treintje spelen binnen ons eigen lijf. En wie weet: misschien vallen 
een aantal BM-concepten wel op hun plaats en begin je op een andere 
manier de Tai Chi vorm te doen.  
Mij is dat erg goed bevallen en dat hoor ik ook van mijn cursisten. 
 



         

 
B-M dag 2012     Jan Bosscher   
 
 
 

En nog veel meer met andere leraren. We zien je graag op de 
Body Mechanics dag  
 
N.B.: Er is een vergissing ontstaan omtrent het thema “binnenkant / buitenkant voet” 
met Brigitte Krafft, 
 zij wil graag dit thema vervangen met : RELAXING THE HIP JOINT - RELATED TO THE 
KICKS 
              (..SINKING, SAGGING, SLEEP IN - AND AWAKE!)  
 
We vinden het belangrijk dat er iedereen daarvan op de hoogte is en  
wanneer je alsnog voor een ander thema binnen dit blok willen kiezen  
dan meld dat ons a.u.b. per omgaande, dan kijken wij wat mogelijk is. 
Judith en Ceciel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Bosscher  
Compressie en het onderste dantian 
Enkele onderdelen zijn: 
- De rol van het onderste dantian m.b.t. compressie, ontspanning en ademhaling. 
- De relatie tot de onderrug (mingmen en weilü),  
  de onderbuik voeten (yongquan)   en het hoofd (baihui). 
- Wat tonen de karakters Tai en Ji/Chi over de functie van het dantian. 



-  Grandmaster Chen 81 jaar geworden ! 
 

                                                                               

 
 
 
 
Intussen heeft Master Chen zijn verjaardag in huislijke kring gevierd.  
Hij met het lichtgevende voedsel is de jarige …  J  
 

 
 

Vorig jaar werd Master Chen’s 80 jaar.  
De lerarengroep stuurden hem een pakket met  
oer-Hollandse zand en stroopwafelkoekjes,  
delftsblauw chocolade, kleine porselein klompjes enz. 
van alles uit Nederland +  
een bedrukt T-shirt met happy birthday erop. 
 

Deze 3-nails klomp is nu symbool  
voor de Body Mechanics dag geworden.   
 
We hebben een shirt laten drukken, zwart met klomp, je 
kunt het kopen op de B-M dag (beperkte oplage) voor 
maar 14,- !!!   (vooruit bestellen is niet mogelijk)  



 
 

  Master Chen in 2014 in Europa. 
  
Van 22 t/m 25 augustus – Frans Otten Stadion te Amsterdam 
http://www.tai-chi-chuan-studio.nl  
 
 
Kijk ook een naar de website van  
Grootmeester William Chi Cheng Chen  www.williamccchen.com 
 
 

  - Lijst gecertificeerde leraren Nederland. 
 
Maartje van Staalduijnen : www.tai-chi-chuan-studio.nl 
Laura Stone : www.thestudiotaichi.nl 
David Knibbe : www.taichigroningen.nl 
Rudy van Cuyk : www.artofchi.nl 
Jan Bosscher : www.taichi.nl 
Gerbrand Martini : www.martiniartdojo.nl  
Roland van Sante : http://www.taichischoollabyrint.nl/Welkom.html 
Judith van Drooge : www.inner-touch.nl 
Frans Pijnacker : Frans.pijnacker@planet.nl 
Jan Top: jantop2011@hotmail.com 
Ceciel Kroes : ckroes@dds.nl 
Sabine Weihrauch : sabine.weihrauch@web.de 
Fred van Welsem : laurastone@welstone.nl 
Sam Franklin : sam@discordant.nl 
Edwin de Boer : edeboer@anwb.nl 
Ronald de Caluwe : www.beweeginaandacht.nl 
 
 

- einde van deze laatste nieuwsbrief.  
 
       Tot ziens op de website!!  
          www.williamccchentaichi.nl 


