
TaiJi52 vorm TaiJi52 form 
 
 
Overzichtslijst bewegingen Series of postures 
 
 
0. Beginhouding 0. Preparatory posture 
1. Omhoogkomende handen 1. Raising Hands 
2. De onsterfelijke toont de weg 2. Celestial being shows the way 
3. Drie ringen omvatten de maan 3. Three rings encircle the moon 
4. De voornaamste ster van de Grote Beer 4. Big Dipper 
5. Een zwaluw scheert over het water 5. Swallow skims over the water 
6. Onderschep en veeg links en rechts 6. Left and right intercept and sweep 
7. De kleine ster van de Grote Beer - Kleine Beer 7. Little Dipper 
8. De zwaluw vliegt het nest binnen 8. Swallow enters the nest 
9. De lenige kat vangt een muis 9. Nimble cat catches the mouse 
10. De feniks heft zijn hoofd 10. Phoenix raises the head 
11. De gele wesp vliegt het hol in 11. Yellow wasp enters the hole 
12. De feniks spreidt zijn vleugels 12. Phoenix spreads his wings 
13. De kleine ster van de Grote Beer - Kleine Beer 13. Little Dipper 
14. Wachten op vis 14. Waiting for fish 
15. Woelen door het gras op zoek naar een slang 15. Search through the grass to find the snake 
16. Vogels vliegen naar het bos om er te slapen 16. Birds flying to the forest for roost 
17. De zwarte draak schudt zijn staart 17. Black dragon shakes its tail 
18. De groene draak breekt door het wateroppervlak 18. Green dragon breaks through the water surface 
19. De wind rolt het lotusblad op 19. Wind blows the lotus leaf 
20. De leeuw schudt zijn manen 20. Lion shakes his head 
21. Het wilde paard springt over de rivier 21. Wild horse leaping the stream 
22. Toom het paard in en draai het lichaam 22. Rein in the horse and turn over 
23. Het kompas 23. Compass 
24. Stof verwijderen tegen de wind in 24. Clean up dust in the wind 
25. Duw de boot stroomafwaarts 25. Push the boat with the current 
26. Vallende sterren achtervolgen de maan 26. Meteoroid pursues the moon 
27. Het goddelijk paard draaft door de lucht 27. Divine horse gallops in sky 
28. Til het gordijn op 28. Raise the curtain 
29. Het zwaard wervelt links en rechts als een karwiel 29. Sword wheels left and right 
30. De zwaluw houdt modder in zijn bek 30. Swallow holds mud in his mouth 
31. De reuze-arend  spreidt zijn vleugels uit 31. Roc spreads its wings 
32. Vis de maan op van de zeebodem 32. Pick up the moon from the bottom of the sea 
33. Koester de maan tegen de boezem 33. Hold the moon against the bosom 
34. NaZha peilt de diepte van de zee 34. Nazha sounding the sea 
35. De neushoorn kijkt naar de maan 35. Rhino looks at the moon 
36. Schiet de wilde gans 36. Shoot the wild goose 
37. De groene draak toont zijn klauwen 37. Green dragon shows its claws 
38. De feniks spreidt zijn vleugels 38. Phoenix spreads its wings 
39. Spring links en rechts over de horden 39. Hurdle left and right 
40. Schiet de wilde gans 40. Shoot the wild goose 
41. De witte aap offert fruit 41. White ape offers the fruits 
42. De bloesems vallen neer links en rechts 42. Blossoms fall down left and right 
43. Het jademeisje speelt met het schietspoel 43. Jade Girl weaves shuttle 
44. De witte tijger schudt zijn staart  44. White tiger waves its tail 
45. De karper springt over de drakenpoort 45. Fish jumps over the dragon gate 
46. De zwarte draak kronkelt rond de zuil 46. Black dragon twists around the pillar 
47. De onsterfelijke toont de weg 47. Celestial being shows the way 
48. Offer wierook aan de hemel 48. Offer incense to heaven 
49. De wind streelt de pruimenbloesem 49. Wind blows away the plum blossoms 
50. Houd het ivoren tablet met beide handen omhoog 50. Offer an ivory tablet with both hands 
51. Terug naar de beginhouding 51. Back to the preparatory posture 
52. Afsluiten 52. Close the form 
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TaiJi52 vorm gedetailleerd TaiJi52 form detailed 
 
 
0. 预备势  Yù Bèi Shì 
Beginhouding / Voorbereiding - Preparatory Posture 

    
 
1.  起势  Qǐ Shì 
Omhoogkomende handen / Openen - Raising Hands 

     
 
2.  仙人指路  Xiān Rén Zhǐ Lù 
De onsterfelijke toont de weg - Celestial being shows the way 

     
 
3.  三环套月  Sān Huán Tào Yuè 
Drie ringen omvatten de maan - Three rings encircle the moon 
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11.  黄蜂入洞  Huáng Fēng Rù Dòng 
De wesp vliegt het hol in - Yellow wasp enters the hole 

        
  

        
 

        
 
12.  凤凰右(左)展翅  FèngHuáng Yòu (Zuŏ) Shuāng Zhǎn Chì 
De feniks spreidt zijn vleugels - Phoenix spreads its wings 

        
 
13.  小魁星  Xiăo Kuí Xīng 
De kleine ster van de Grote Beer - Kleine Beer - Little Dipper 
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21.  野马跳涧  Yě Mǎ Tiào Jiàn 
Het wilde paard springt over de rivier -Wild horse leaping the stream 

        
 

        
 
22.  翻身勒马势  Fān Shēn Lè Mǎ Shì 
Toom het paard in en draai het lichaam - Rein the horse and turn over 

        
 
23.  上歩指南针  Shàng Bù Zhǐ Nán Zhēn 
Het kompas - Compass 
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31.  大鹏展翅  Dà Péng Zhǎn Chì 
De reuze-arend spreidt zijn vleugels uit - Roc spreads its wings 

        
 
32.  海底捞月  HǎiDǐ Lāo Yuè 
Vis de maan op van de zeebodem - Pick up the moon from the bottom of the sea 

        
 
33.  怀中抱月  Huái Zhōng Bào Yuè 
Koester de maan tegen de boezem - Hold the moon against the bosom 
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41.  白猿献果  Bái Yuán Xiàn Guǒ 
De witte aap offert fruit - White ape offers the fruits 

        
 

        
 
42.  左/右落花势  Zuŏ Yòu Luò Huā Shì 
De bloesems vallen neer links en rechts - Blossoms fall down left and right 

        
 

        
 

        
 
43.  玉女穿梭  Yù Nǚ Chuān Suō 
Het jademeisje speelt met het schietspoel - Jade girl weaves shuttle 
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50.  手捧牙符  Shǒu Pěng Yá Fú 
Houd het ivoren tablet met beide handen omhoog - Offer an ivory tablet with both hands 

      
 
51.  抱剑归原  Bào Jiàn Guī Yuán 
Terug naar de beginhouding - Back to the preparatory posture 
 

        
 

        
 
 
52.  无极站桩  WúJí ZhànZhuāng 
Wuji staande houding / Afsluiten - Wuji stance / Close the form 

   
 


