
INHOUD CURSUSSEN, WORKSHOPS EN SEMINARS

Opmerkingen:

• tussen haakjes staat de afgekorte titel van de cursus zoals die 
voorkomst op het rooster

• hou onze nieuwsbrief, website en social media pagina's in de gaten 
voor aankondigingen van onze online cursussen, workshops en 
seminars en voor activiteiten buiten China Arts College

• voor collegegelden en data: betalingsgegevens en voorwaarden vind
je op het downloadbare inschrijvingsformulier

• er is een luchtzuiveringsapparaat in de lesruimte; handgel is 
beschikbaar; mondkapjes moet je vanzelfsprekend zelf meenemen

• altijd schoenen wisselen in de kleedkamer vóór je de zaal betreedt; 
niet met buitenschoenen of schoenen die sporen nalaten de zaal 
betreden

• tijdens de weekends staat de thee klaar; tijdens avondcursussen je 
eigen drank meenemen

• tijdens de middagpauzes van de weekends kun je in de lokalen je 
lunch eten of buiten ergens in de buurt uit lunchen gaan (vraag ons 
of oudere medestudenten om tips)
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ACADEMIEJAAR 2021 – 2022

Workshops Baxian Xinggong: Loopoefeningen van de Acht
Onsterfelijken (BXXG):

taoïstische qigong, meditatie, ontspanning en healing

Data: 12 en 19 juni 2022

Tijd: 10:00 - 15:00  uur (2 x 4 lesuren)

Prijs: € 160,-

Met vroegboekkorting tot 1 mei 2022 € 130,-

De Baxian of Acht Onsterfelijken zijn populaire figuren uit de taoïstische tradities
en folklore. Hun portretten vind je op allerlei voorwerpen, schilderijen, enz. Zij
zijn voor taoïsten belangrijke voorbeelden van mensen die door intensieve
training het doel van vereniging met Dao, de Weg bereikt hebben.

In onze Loopoefeningen van de Acht Onsterfelijken, een reeks oefeningen uit de
familietraditie van dr. Fu Qinglong, brengen wij deze acht personen weer tot
leven. Acht eenvoudige, speelse en prettige bewegingen, die wandelend
uitgevoerd worden, dienen om de circulaties in het lichaam te bevorderen en
gezond te houden, om de weerbaarheid te verhogen en om door beweging
ontspanning en meditatieve rust te brengen. Speel met een denkbeeldige sluier,
zoals de vrouwelijke onsterfelijke, He Xiangu, of speel de bamboefluit zoals Han
Xiangzi. Wie weet wordt je voor je het beseft de negende onsterfelijke ...

Deze workshop is goed te combineren met andere bewegingscursussen en met
de alle seminars. 

Maximum aantal deelnemers: 16.
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Cursus Yuanqigong: Taoïstische Gezondheidstraining

Foto © Esther Schenk

Wanneer: Zondagochtenden

Tijd: 9:45 – 11:45

Prijs: € 150,- voor 10-beurtenkaart

Data: wekelijkse lessen op zondag 

Waar: 't Werkhuys, Zegelstraat 13, Borgerhout

Instappen tijdens een reeks is mogelijk

Je inschrijving is rond na betaling op rekeningnummer BE23 8918 7407 5191

Yuanqigong is een Chinese meditatieve gezondheidstraining. Wil je jouw lichaam
op een correcte, natuurlijke manier leren gebruiken? Ben je op zoek naar rust en
ruimte? Wil je een andere kijk op gezondheid en ziekte leren kennen of gewoon
ontspannen de nieuwe (werk)week tegemoet gaan? Dan is yuanqigong zeker iets
voor jou. Je leert diverse (setjes van) lichaamsoefeningen, zelfmassagereeksen,
adem- en meditatietechnieken, die alle geworteld zijn in de authentieke Chinese
geneeswijzen en taoïstische levensfilosofie.

Voor meer info: https://jindanfa.com/aanbod/yuanqigong.

Of bel naar 03/2895625 of mail naar info@jindanfa.com.
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Workshops Taijiquan Tuishou/Duwende Handen (TS)

Data: 18 en 26 juni 2022

Tijd: 10:00 - 15:00  uur (2 x 4 lesuren)

Prijs: € 160,-

Met vroegboekkorting tot 1 mei 2022 € 130,-

In de taijiquan tuishou workshops doen we de allicht meest bekende
partneroefeningen uit taijiquan.

Tuishou wordt getraind als een vechtsport an sich, maar dient vooral als een
fundamentele oefening om een aantal capaciteiten te ontwikkelen, zoals
gevoeligheid, focus, reactievermogen, evenwicht, dantian ( v e l d v a n
cinnaber/onderbuik) gebruik, enz. Ook leer je om jin (energieën) te leren voelen,
ontwikkelen en begrijpen en om ze te ontwijken, terug te geven en
transformeren.

De training vertrekt van partnersets met vaste patronen om te evolueren naar
vrije toepassing van de technieken.

Door deze training krijg je sterke en flexibele benen en rug, betere circulaties
(van o.a. bloed en qi) en voel je ook de harmonie die ontstaat wanneer je
energie kunt doorgeven en laten circuleren.

Deze workshops zijn goed te combineren met andere bewegingscursussen en
met de alle seminars. 

Maximum aantal deelnemers: 16.
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Workshops Baguazhang: de kosmologische cirkelset (BGZ)

Foto © Wu An/China Arts College

Data: 2 en 17 juli, 7 en 20 augustus 2022

Tijd: 13:00 - 15:00  uur (4 x 2 lesuren)

Prijs: € 160,-

Met vroegboekkorting tot 1 juni 2022 € 130,-

Het menselijk lichaam en de kosmos zijn voor taoïsten nauw verwant.
Baguazhang of de Handpalmtechnieken van de Acht Trigrammen is een
negentiende-eeuwse krijgskunst, die een deel van haar oorsprong binnen de
taoïstische milieus en hun blik op de kosmos zoekt. Dat komt in deze set, die de
evolutie van de kosmos via het menselijk lichaam uitbeeldt, duidelijk naar voren.
De set komt oorspronkelijk uit de Liang Traditie van Baguazhang, maar werd
door Dan KJ Vercammen “gestroomlijnd” om ze meer toegankelijk te maken.

Het is een fijne set voor studenten die al gevorderd zijn, alsmede voor
beginnende studenten. Voor beiden is er voldoende uitdaging.

Deze workshop is goed te combineren met andere bewegingscursussen en met
de alle seminars.

Het is mogelijk om deze workshops alleen op de zaterdagen of alleen op de
zondagen te volgen (dus 2 workshops), maar dan is de leerlast veel groter en
heb je best de woensdagavondcursus baguazhang gevolgd. 

Maximum aantal deelnemers: 10.
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Workshops Shidaxing/Tien Grote Vormen (SDX GCT10):

technieken van de tien dieren, conditionering en gevechtstraining

Foto © Wu An/China Arts College

Data: 10 en 23 juli, 14 en 27 augustus 2022

Tijd: 10:00 - 15:00  uur (4 x 4 lesuren)

Prijs: € 320,-

Met vroegboekkorting tot 1 juni 2022 € 290,-

Shidaxing of Tien Grote Vormen is de naam voor de oudste der innerlijke
krijgskunsten (ontstaan in de 17de eeuw), zoals deze in de regio Jiangnan (grote
omgeving van Shanghai) beoefend wordt. Dan KJ Vercammen was de eerste
Westerling die deze krijgskunst mocht leren.

Van al le Chinese krijgskunsten is deze versie well icht de minst
gestandaardiseerde, d.w.z. zijn heeft haar originele gevechtstraining bewaard en
wordt door elke vertegenwoordiger aangepast en aangevuld. De gebruikte
technieken zijn afgeleid van bewegingen van tien dieren: arend, haan, beer,
tijger, zwaluw, sperwer, slang, aap, paard en draak. Elk van deze dieren brengt
zijn specifieke kenmerken in de vechtkunst mee.

In deze workshops, die ook het komende academiejaar verder lopen, trainen we
de p r a k t i s ch e d i e r en t e chn i e ken me t s pe c i a l e nad ruk op hun
krijgskunsttoepassingen en met conditionering voor het vechten. Weliswaar
verliezen we de gezondheidsaspecten van deze wonderlijke krijgskunst niet uit
het oog en dient de training ook om de weerbaarheid van het lichaam tegen
ziekte te bevorderen. Verwacht veel partnerwerk en een gevarieerd programma.

De enkelvoudige technieken die we aanleren, maken instappen makkelijk. Deze
workshops zijn niet alleen bedoeld voor studenten die de workshops in januari –
februari 2022 hebben gevolgd, maar ook voor nieuwe studenten om kennis te
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maken met deze zeer boeiende dierentechnieken. De workshops kunnen als een
geheel gevolgd worden (dan profiteer je van een leuke korting), maar ook
afzonderlijk.

Maximum aantal deelnemers: 16.

Aan te schaffen en mee te brengen: zakhandschoenen, type taekwondo, d.w.z.
met vingers vrij (verkrijgbaar bij Decathlon, Martial Sports, Amazon, Dragon
Sports) bv:voor een voorbeeld zie: https://www.decathlon.be/nl/browse/c0-alle-
sporten/c1-taekwondo/c2-zakhandschoenen/_/N-45i9qn
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INHOUD CURSUSSEN, WORKSHOPS EN SEMINARS

ACADEMIEJAAR 2022 – 2023

Seminarreeks Laozi's Daodejing (DDJ)

Laozi

Data: 10 december 2022,  28 januari, 18 februari, 18 maart en 27 mei 2023

Tijd: 10:00 - 15:00  uur (5 x 4 lesuren)

Prijs: € 400,-

Met vroegboekkorting tot 1 November 2022 € 370,-

Een van de oudste en zeker de meeste bekende van de taoïstische teksten is het
boek van de Oude Meester, de Daodejing of het Boek over de Weg en zijn
Uitstraling/Kracht. Dit korte boek (ca. 3.000 karakters) is eigenlijk
onvertaalbaar, omdat het in korte tekstjes, die op vele manieren begrepen
kunnen worden, een diepzinnige inhoud tentoon spreidt. Hoewel vele mensen in
China en daarbuiten het becommentarieerd en/of vertaald hebben, moet je meer
duiding en begeleiding krijgen dan wat je in een commentaar kunt opnemen. En
dit is dan ook wat we in deze seminars gaan doen: we nemen een stuk of
stukken van de tekst in de rechtstreekse vertaling van Dan KJ Vercammen en
verklaren die vanuit 2 beroemde commentaren, die van de taoïstische meester
Heshanggong uit de vroege Han (3de eeuw voor 0) en die van de taoïstische
alchemist uit de Zuidelijke Traditie Bai Yuchan (12de – 13de eeuw). Maar we
leggen ook de link naar de dagelijkse praktijk en de toepassingsmogelijkheden
van de inhoud. Zo krijg je een echte blik van binnenuit en wordt een deel van de
geheimen geopenbaard.

Deze seminars bieden genoeg uitdaging voor beginnende alsmede gevorderde
studenten die geïnteresseerd zijn in het beroemde boek. Dit is een reeks van 5
seminars (met een leuke korting bij betaling in èèn keer), maar elk seminar kan
ook afzonderlijk gevolgd worden.
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Workshops Shidaxing/Tien Grote Vormen

(SDX GCT10 & SDX 6P/10D):

technieken van de tien dieren, zes principes, conditionering en
gevechtstraining

Foto © Wu An/China Arts College

Data: 23 en 30 oktober, 26 november, 3 december 2022

4 en 26 februari, 4 en 26 maart, 21 mei en 10 juni 2023

Tijd: 10:00 - 15:00  uur (10 x 4 lesuren)

Prijs: 800,- en € 80 per workshop

Met vroegboekkorting tot 1 september 2022 € 750,-

Shidaxing of Tien Grote Vormen is de naam voor de oudste der innerlijke
krijgskunsten (ontstaan in de 17de eeuw), zoals deze in de regio Jiangnan (grote
omgeving van Shanghai) beoefend wordt. Dan KJ Vercammen was de eerste
Westerling die deze krijgskunst mocht leren.

Van al le Chinese krijgskunsten is deze versie well icht de minst
gestandaardiseerde, d.w.z. zijn heeft haar originele gevechtstraining bewaard en
wordt door elke vertegenwoordiger aangepast en aangevuld. De gebruikte
technieken zijn afgeleid van bewegingen van tien dieren: arend, haan, beer,
tijger, zwaluw, sperwer, slang, aap, paard en draak. Elk van deze dieren brengt
zijn specifieke kenmerken in de vechtkunst mee.

Op 23 en 30 oktober koppelen we technieken van de tien dierenvormen aan de
theoretische aspecten van de zes belangrijke principes en de uitleg over de
karakteristieken van de dieren volgens de visie van Shidaxing meesters (code:
SDX 6P/10 D).  In de daaropvolgende workshops (code: SDX GCT 10) trainen we
de p r a k t i s ch e d i e r en t e chn i e ken me t s pe c i a l e nad ruk op hun
krijgskunsttoepassingen en met conditionering voor het vechten. Weliswaar
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verliezen we de gezondheidsaspecten van deze wonderlijke krijgskunst niet uit
het oog en dient de training ook om de weerbaarheid van het lichaam tegen
ziekte te bevorderen. Verwacht veel partnerwerk en een gevarieerd programma.

De enkelvoudige technieken die we aanleren, maken instappen makkelijk. Deze
workshops zijn niet alleen bedoeld voor studenten die de workshops in januari –
februari 2022 hebben gevolgd, maar ook voor nieuwe studenten om kennis te
maken met deze zeer boeiende dierentechnieken. De workshops kunnen als een
geheel gevolgd worden (dan profiteer je van een leuke korting), maar ook
afzonderlijk.

Maximum aantal deelnemers: 16.

Aan te schaffen of mee te brengen: handschoenen (Decathlon, Martial Sports,
Amazon, Dragon Sports) bv: https://www.decathlon.be/nl/browse/c0-alle-
sporten/c1-taekwondo/c2-zakhandschoenen/_/N-45i9qn
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Avondcursus Taijiquan: Krijgskunst en Gezondheidstraining

Foto © Wu An/China Arts College

Wanneer: maandagavonden 19:30 – 21:30 uur

Prijs: € 20,- voor losse les

€ 190,- voor 10 lessen (10% korting)

€ 350,- voor 2 blokken à 10 lessen (12,5% korting)

€ 498,- voor 3 blokken à 10 lessen of 1 jaar lessen 1 x/wk (17% korting)

Centraal in deze lessen staan korte sets en sequenties van fundamentele
taijiquan-technieken met een rijke inhoud. Je kunt ze “taijiquan in
pocketformaat” noemen. Weinig belasting van het geheugen en optimale
praktische training. We gaan dieper in op de filosofische en martiale
achtergronden en leren je hoe je efficiënt en doelgericht kunt oefenen.

In de training komen gezondheidsaspecten evenals krijgskunst-toepassingen aan
bod.

Het is een goede uitdieping van de taijiquan studie voor gevorderde studenten en

een boeiende kennismaking met onze werkwijze voor nieuwe studenten.

Taiji krijgskunst zoals wij die beoefenen vindt haar wortels in het Shanghai  van
de jaren 30 van de twintigste eeuw. Dit was de periode dat er enerzijds aan
vereenvoudiging gewerkt wordt, maar anderzijds sommige meesters het geheel
wilden bewaren en vooral ook de krijgskunsttoepassingen bleven doorgeven.
Onze traditie behoort tot de Yang Traditie, overgedragen via Dong Yingjie en
Tian Zhaolin, maar bevat nog alle aspecten van deze krijgskunst en is zelfs
aangevuld met extra training uit de taoïstische alchemie.

Maximum aantal deelnemers: 16.
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Avondcursus Taijiquan: Intensieve Partneroefeningen en
Toepassingen

Foto © Wu An/China Arts College

Wanneer: woensdagavonden 19:30 – 21:30 uur

Prijs: € 20,- voor losse les

€ 190,- voor 10 lessen (10% korting)

€ 350,- voor 2 blokken à 10 lessen (12,5% korting)

€ 498,- voor 3 blokken à 10 lessen of 1 jaar lessen 1 x/wk (17% korting)

Vaak wordt vergeten dat taijiquan in wezen een verheven krijgskunst is. Zij
ontstond in de late negentiende eeuw, op het einde van de periode dat vechten
zonder wapens en met traditionele Chinese wapens op het slagveld niet veel
invloed meer had. Door haar late ontwikkeling kon taijiquan wel het beste halen
uit alle voorafgaande krijgskunsten en konden de samenstellers, de Yang en Wu
families, uitgroeien tot uitstekende vechtkunstmeesters.

In deze lessen beoefenen we taijiquan als krijgskunst: enkelvoudige technieken
en combinatietechnieken maken je duidelijk hoe efficiënt taiji krijgskunst is in
diverse omstandigheden. In taijiquan zitten o.a. boks-, schop- en
worsteltechnieken, maar ook kleven aan en controleren van de tegenstander zijn
essentieel. Alles wat erin zit komt aan bod.

Leer de diverse energieën gebruiken en gevechtstactieken om je
vrouwtje/mannetje te kunnen staan in lastige omstandigheden. Krijg meer
zelfvertrouwen, ook in het gewone leven.

De perfecte aanvulling en uitbreiding voor de maandagavondcursus.

Maximum aantal deelnemers: 16.
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Workshops Baguazhang: de Vaste Posities cirkelsets 1 en 2 (BGZ)

Foto © Marina van Laer/China Arts College

Data: 11 en 24 juni 2023

Tijd: 10:00 - 15:00  uur (2 x 4 lesuren)

Prijs: € 160,-

Met vroegboekkorting tot 1 mei 2023 € 130,-

De Liang Traditie van baguazhang of de handpalmtechnieken van de acht
trigrammen werd aan het begin van de twintigste eeuw doorgegeven aan Dan
Vercammens leraar, Li Ziming.

De baguazhang training omvat vele aspecten, maar gezondheidstraining en
krijgkunsttoepassingen zijn de voornaamste. In deze workshops concentreren we
ons op de gezondheidsaspecten. We trainen acht vaste basisposities, die het
lichaam sterker en weerbaarder maken en de basis vormen voor het ontwikkelen
van typisch baguazhang energiegebruik.

Gecombineerd met het cirkelende en spiralende looppatroon van baguazhang
wordt het hele lichaam geactiveerd en gaan de qi en de lichaamsvloeistoffen
beter circuleren om de gezondheid te verbeteren. Zodra het geheugenwerk en
het fundamentele trainen verworven zijn ga je ook het meditatieve en
rustgevende aspect van deze sets ervaren.

Maximum aantal deelnemers: 12.
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INHOUD CURSUSSEN, WORKSHOPS EN SEMINARS

ACADEMIEJAAR 2023 – 2024 (onvolledig)

Workshops Set Taijishan:

de Zeven-Sterren-Waaier van Taiji (TJW)

Foto © Wu An/China Arts College

Data: 28 oktober, 11 en 25 november, 2 en 16 december 2023

Tijd: 10:00 - 15:00  uur (5 x 4 lesuren)

Prijs: € 400,-

Met vroegboekkorting tot 1 september 2023 € 370,-

De waaier is allicht het meest elegante wapen uit de gewapende trainingen van
taijiquan. De halfronde vorm van de waaier accentueert de ronde en spiralende
bewegingen waaruit taijiquan bestaat.

In deze workshops trainen we de set van de zeven-sterren-waaier, een reeks van
bewegingen waarbij we het patroon van de Grote Beer volgen.

Voor de taoïsten is de Grote Beer een belangrijk sterrenbeeld dat mede ons lot
op aarde bepaalt. Het bewegen volgens het patroon van de Grote Beer, dat op
een grote scheplepel lijkt, helpt symbolisch om ons eigen lot weer in handen te
nemen.

De sierlijke bewegingen camoufleren ten dele de krijgskunsttoepassingen van de
waaier zoals het afweren van wapens, het steken naar kwetsbare delen en het
snijden van de polsen van de tegenstander.

Geschikt voor iedereen die met taijiquan vertrouwd is en voor beoefenaars van
andere krijgskunsten.

Maximum aantal deelnemers: 10.
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