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zondag 19 maart van 11.00 tot 16.30 uur
Bij dit zeer effectieve zelfver-dedigingssysteem speelt logi-ca, efficiëntie en effectiviteiteen grote rol. De techniekenzijn snel, kort, direct en heb-ben een wetenschappelijkebenadering. De gedachteachter het systeem is simpel:zo snel en doeltreffend moge-lijk een gevecht beëindigen.Deze eigenschappen makenVing Tsun uitermate geschiktvoor zelfverdediging.
Perfectioneren van techniekVing Tsun Kung Fu vindt zijnoorsprong in het zuiden vanChina en is gespecialiseerd inhet gevecht op korte afstand.De nadruk ligt niet op krachtof lenigheid, maar op de tech-niek die wordt gebruikt. In detraining staat het aanleren enperfectioneren van techniekdan ook centraal. Hierdoorkan vrijwel iedereen, man ofvrouw, ongeacht leeftijd hetsysteem leren. Ving Tsun isgeen acrobatiek en hoewel hetzeker sportief is, is het feite-lijk ook geen sport maar een(gevechts)systeem waarbij jeleert met korte, snelle bewe-gingen een eventuele tegen-stander uit te schakelen. Zelf is de 42-jarige inwonervan Oosthuizen al meerderejaren een fanatiek beoefenaar.Toen hij via een vriend metVing Tsun in aanraking kwam,was hij dan ook gelijk ver-kocht. ‘Ik train wekelijkszowel regulier als privé bij deschool van mijn trainer inAlmere. Om mezelf blijvendverder te ontwikkelen, train ikdaarnaast ook nog wekelijksbij de school van de Ving

Tsun Kung Fu AssociationEurope (VTKFAE) in Zoeter-meer. Ik kwam er al snelachter dat ik de passie die ikvoor Ving Tsun heb graagwilde overbrengen op ande-ren. Mijn trainer heeft mijdestijds ook aangemoedigdom zelf les te gaan geven.Daarom ben ik in mijn eigenwoonomgeving een Ving Tsunschool begonnen. Zo leer ikzelf ook weer veel van hetlesgeven én van mijn leerlin-gen. Naast de techniek pro-beer ik vooral de diepgangvan het systeem door te ge-ven.’
Opbouwende feedbackIlan vervolgt: ‘Bij ons isiedereen welkom, mits serieusgemotiveerd om naast deeigen ontwikkeling ook zijn/haar trainingspartner te helpenontwikkelen. Mannen envrouwen van verschillendeleeftijden trainen samen. Onsjongste lid is nog net geen 16en ons oudste lid is met 67jaar nog zo sportief dat hijveel jongere leden conditio-neel het nakijken geeft. Deschool in Purmerend ken-merkt zich door een open enongedwongen sfeer. Dit isbelangrijk omdat het verbete-ren van Ving Tsun (naast veeltrainen) vraagt om wederzijd-se, opbouwende feedback. Bijons traint iedereen met elkaaren wij hanteren zoals in Chinagebruikelijk is dan ook géén

banden of gradaties. Sinds 1januari 2017 zijn we aangeslo-ten bij de VTKFAE. Wij zijnhier heel blij mee omdat bijdeze organisatie veel ervarentrainers betrokken zijn. Doorveel met hen te trainen kun-nen wij ons blijven ontwikke-len en verbeteren.’De lessen duren twee uur enbeginnen met een korte, rela-tief lichte warming-up. Dezewordt gevolgd door het zelf-standig of gezamenlijk (onderbegeleiding) oefenen van deverschillende vormen van hetVing Tsun systeem. Omdat hetom een vrij technisch systeemgaat, bestaat het grootste deelvan de les uit het oefenen vanverschillende technieken.Richting het einde van de leswordt het tempo veelal weerwat opgevoerd doordat de inde les toegepaste techniekendan worden gecombineerd, ineen hoger tempo wordenuitgevoerd of met een bewe-gende partner worden geoe-fend.
De lessen richten zich opbeginners en semi-gevorder-den en zijn toegankelijk voormannen én vrouwen vanaf 16jaar. Er is nog plaats voorenkele geïnteresseerden omgratis en vrijblijvend enkeleproeflessen te volgen. Kijk opwww.vingtsunpurmerend.nl ofmail naar info@vingtsunpur-merend.nl voor meer informa-tie.

Ving Tsun Kung Fu beoefenen in het Oase Centrum

Ilan Westphal brengt zijn
passie over op anderen

Ilan is zelf een enthousiaste beoefenaar van Ving Tsun. 

PURMERENDh Onder bege-
leiding van Ilan Westphal,
komt een klein groepje
sportievelingen iedere
donderdagavond en zon-
dagmorgen bijeen in het
Oase Centrum aan de Am-
stellaan 2b om twee uur
lang te trainen in Ving Tsun
(Wing Chun) Kung Fu. Er is
nog plaats voor enkele
geïnteresseerden.

Een partner drill. 

Dit jaar opent Lowell’s Gu-ards het evenement. Daarnaspeelt de band Hircus Circusuit Volendam gevolgd doorpop/rock en bluesband Bolis-tic Smoke. De avond wordtafgesloten door het Amster-damse Sin City Bastards.Lowell's Guards is een banddie in de nazomer van 2015 isontstaan tijdens het kermis-weekend in hometown Ilpen-dam, maar de hoempapa is ingeen velden of wegen te be-kennen. De semi-akoestischemuziek is geladen en de zangserieus meerstemmig. Demuzikanten zijn geïnspireerddoor Ryan Adams, The Jay-hawks, Neil Young, CountingCrows, Band of Horses enThe Eagles. Hircus Circus is een bandfor-matie uit Volendam. De bandspeelt lekkere rockplaten uitde jaren '60 en '70 maar maakt

ook uitstapjes naar anderetijdperken. De band speeltnummers van The Beatles,Steely Dan, The Eagles, EltonJohn en The Beach Boys.Maar ook nummers vanQueen, zoals Bohemian Rhap-sody, niet ontbreken.
QueenBolistic Smoke uit Warder enVolendam is ruim 15 jaargeleden op een themafeest inWarder ontstaan. Het kwartetspeelt een uitgebreid repertoi-re met liedjes uit de goudentijd van de muziek. Nummersvan Queen, Dylan, Bowie,The Beatles, The Rolling

Stones en The Police maarook de toppers uit anderedecennia worden niet overge-slagen.Sin City Bastards, een uitAmsterdam komende band,neemt je mee terug naar dehoogtijdagen van de rockmu-ziek. Met de Sin City Bastardswordt het meezingen metDeep Purple, headbangen opJudas Priest en genieten vande grootste rockklassiekersooit gemaakt. Dat alles op Ilpendam aLIVE2017 vanaf 21.00 uur op 18maart in Dorpshuis Ilpendam.De entree is 5 euro. 

ILPENDAMh De zesde editie
van Ilpendam aLIVE vindt
op zaterdag 18 maart
plaats, een live muziekeve-
nement in het Dorpshuis
van Ilpendam. Tijdens deze
avond treden er diverse
bands uit Ilpendam en
omgeving op. 

Rockmuziek op
Ilpendam aLIVE

Bolistic Smoke treedt op tijdens Ilpendam aLIVE . Klaas Hansen


