
CHINA ARTS COLLEGE – ACADEMIEJAREN 2021 – 2022 en 2022 – 2023
Programma Weekends 2022 (vanaf oktober 2022 begint het nieuwe academiejaar)

UREN/DATA 05/06/22 12/06/22 18/06/22 19/06/22 26/06/22 02/07/22 10/07/22
10 – 12 u Baxian 

Xinggong 
(BXXG)

taijiquan 
tuishou (TS)

Baxian 
Xinggong 
(BXXG)

taijiquan 
tuishou (TS)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

12 – 13 u pauze pauze pauze pauze pauze
13 – 15 u taoïstische 

massage (TM)
Baxian 
Xinggong 
(BXXG)

taijiquan 
tuishou (TS)

Baxian 
Xinggong 
(BXXG)

taijiquan 
tuishou (TS)

baguazhang 
cirkelset 
(BGZ)

Shidaxing,  
(SDX GCT10)

15 – 17 u taoïstische 
massage (TM)

UREN/DATA 17/07/22 23/07/22 07/08/22 14/08/22 20/08/22 27/08/22
10 – 12 u Shidaxing,  

(SDX GCT10)
Shidaxing, 
(SDX GCT10)

Shidaxing,  
(SDX GCT10)

12 – 13 u pauze pauze pauze
13 – 15 u baguazhang 

cirkelset 
(BGZ)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

baguazhang 
cirkelset 
(BGZ)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

baguazhang 
cirkelset 
(BGZ)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

15 – 17 u
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CHINA ARTS COLLEGE ACADEMIEJAAR 2022 – 2023
UREN/DATA 23/10/22 30/10/22 26/11/22 03/12/22 10/12/22
10 – 12 u Shidaxing, 

(SDX 6P/10D)
Shidaxing,  
(SDX 6P/10D)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

Shidaxing,  
(SDX GCT10)

Daodejing 
(DDJ)

12 – 13 u Pauze Pauze pauze pauze pauze
13 – 15 u Shidaxing,  

(SDX 6P/10D)
Shidaxing, 
(SDX 6P/10D)

Shidaxing,  
(SDX GCT10)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)  

Daodejing 
(DDJ)

15 – 17 u

UREN/DATA 28/01/23 04/02/23 18/02/23 26/02/23 04/03/23 18/03/23 26/03/23
10 – 12 u Daodejing 

(DDJ)
Shidaxing, 
(SDX GCT10)

Daodejing 
(DDJ)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

Daodejing 
(DDJ)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

12 – 13 u pauze pauze pauze pauze pauze pauze pauze
13 – 15 u Daodejing 

(DDJ)
Shidaxing, 
(SDX GCT10)

Daodejing 
(DDJ)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

Shidaxing,  
(SDX GCT10)

Daodejing 
(DDJ)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

15 – 17 u

UREN/DATA 21/05/23 27/05/23 10/06/23 11/06/23 24/06/23
10 – 12 u Shidaxing, 

(SDX GCT10)
Daodejing 
(DDJ)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

Baguazhang, 
set 1 (BGZ) 

Baguazhang, 
set 2 (BGZ)

12 – 13 u pauze pauze pauze pauze pauze
13 – 15 u Shidaxing, 

(SDX GCT10)
Daodejing 
(DDJ)

Shidaxing, 
(SDX GCT10)

Baguazhang, 
set 1(BGZ)

Baguazhang, 
set 2 (BGZ)

15 – 17 u
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CHINA ARTS COLLEGE ACADEMIEJAAR 2023 – 2024 (onvolledig)
UREN/DATA 28/10/23 11/11/23 25/11/23 02/12/23 16/12/23
10 – 12 u Taiji Waaier 

(TJW)
Taiji Waaier 
(TJW)

Taiji Waaier 
(TJW)

Taiji Waaier 
(TJW)

Taiji Waaier 
(TJW)

12 – 13 u pauze pauze pauze pauze pauze
13 – 15 u Taiji Waaier 

(TJW)
Taiji Waaier 
(TJW)

Taiji Waaier 
(TJW)

Taiji Waaier 
(TJW)

Taiji Waaier 
(TJW)

15 – 17 u

Opmerkingen:

• TM; “taoïstische massage”: de workshops zijn bedoeld voor de groep gevorderden; inschrijven per workshop is mogelijk, maar niet 
wenselijk.

• BXXG;  “baxian xinggong” (loopoefeningen van de acht onsterfelijken): is zeer geschikt voor beginners maar ook studenten die al enige 
ervaring hebben met qigong oefeningen.

• TS; “taiji tuishou”: de studenten die de eerdere workshops in februari/maart gevolgd hebben kunnen via deze workshops de 
toepassingen uitdiepen, zeker ook geschikt voor nieuwe instromers mits ze enige ervaring hebben met taijiquan.

• BGZ “Baguazhang” workshop cirkelset: is fijn voor studenten die al gevorderd zijn alsmede beginnende studenten; voor beiden is er 
voldoende uitdaging.

• SDX GCT10; “Shidaxing gevechtstraining, conditionering, toepassingen, 10 dieren”: deze workshops zijn bedoeld voor studenten die de 
workshops in jan/febr 2022 hebben gevolgd maar ook prima om nu in te stappen voor nieuwe studenten om kennis te maken met deze 
zeer boeiende dierentechnieken. Kunnen als een geheel gevolgd worden (dan profiteer je van een leuke korting), maar ook afzonderlijk.

• SDX 6P/10D; “Shidaxing 10 grote vormen, 10 dieren, 6 principes”: deze workshops zijn extra op de agenda gezet voor studenten die 
geen mogelijkheid hebben om op zaterdag deze workshops te volgen, uiteraard zijn alle studenten welkom. De workshops bestaan uit 
theorie en praktijk.

• DDJ; “Daodejing”: deze seminars bieden genoeg uitdaging voor beginnende alsmede gevorderde studenten die geïnteresseerd zijn in 
het beroemde boek Daodejing (Het Boek over de Weg en zijn Uitstraling) of Laozi. Zie voor meer info “info cursussen, data en lesgeld”. 
Dit is een reeks van 5 seminars met een leuke korting bij betaling ineens; ze kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

• BGZ; “Baguazhang” Set 1 en 2: deze workshops bestaat uit 2 delen welke apart maar bij voorkeur samen te volgen zijn; voor 
beginnende maar ook gevorderde studenten. Deze sets bestaan uit baguazhang met vaste posities in cirkelloop.

• TJW; “Taiji waaier”: deze reeks van 5 workshops geven een mooie basistraining van de 7-sterren-waaier van taiji; geschikt voor elke 
student die met taijiquan bekend is.
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Algemene opmerkingen:

• Alle data zijn onder voorbehoud: de coronamaatregelen die ons opgelegd worden, kunnen ons dwingen om (sommige) workshops uit te 
stellen; de workshops zullen dan, zodra de maatregelen het toelaten, weer op het programma komen.

• Neem papier en pen mee als je dingen wil noteren, filmen of foto’s nemen tijdens de lessen is niet toegestaan.
• Vergeet niet dat je NIET met je buitenschoenen in de zaal mag; neem dus oefenschoenen mee, die je in de kleedkamer aantrekt.
• China Arts College beschikt over een luchtzuiveringsapparaat dat virussen uit de lucht haalt; handontsmettingsgel is beschikbaar bij de 

voordeur en in het toilet; Wij gaan ervan uit dat de studenten zelf de regels m.b.t. de coronamaatregelen in de gaten houden, voel je 
vrij om bij toepassingen een mondkapje te dragen als je dat prettiger vindt. Indien er een mondkapjesplicht geldt, maar je over een 
ontheffing hiervoor beschikt wegens gezondheidsredenen, horen wij dit graag van te voren.

• Vergeet niet als nieuwe student ook het inschrijfformulier in te vullen, deze is via de website te downloaden.
• De inschrijving staat pas vast wanneer de betaling volledig is voldaan.
• Verdere vragen kun je stellen via: info@taoiststudies.org
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