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• download ook het rooster, de inhoud van de cursussen, het inschrijvingsformulier met 
de voorwaarden, de studiegids en het programma

• de tijdstippen van de cursussen vind je op het rooster 

• wij werken met vroegboekprijzen (“VBP” hieronder) voor diegenen die tijdig 
inschrijven; wie laat inschrijft betaalt dus meer 

• de vermelde studiepunten zijn bedoeld voor de reguliere AMTA en MTA studenten die 
een opleiding volgen en examens willen afleggen met het oog op het behalen van een 
diploma

• voor het volgen van de avondlessen is jaargeld betalen het voordeligst: je kunt dan 
gedurende een heel academiejaar (van september tot september) onze lessen volgen 
aan een voordelig tarief 

• hoewel wij deze lijst gedubbelcheckt hebben, kunnen er fouten ingeslopen zijn; ook 
kunnen data omwille van omstandigheden gewijzigd worden; contacteer ons voor de 
meest recente info

• in principe gaan alle hier vermelde lessen door in China Arts College, Ballaarstraat 114, 
2018 Antwerpen (Zuid); de zondagochtendcursus yuanqigong gaat door in 't Werkhuys,
Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout; wij informeren je indien de lessen elders doorgaan

• bankgegevens voor alle cursussen behalve yuanqigong op zondag:

CHINA ARTS v.z.w.

rekeningnummer: IBAN: BE50 0012 1571 2518

vanuit het buitenland – vermeld je ook: BIC: GEBABEBB

• OPGELET: voor de yuanqigong zondagochtendcursus data, cursusgelden en inschrijving 
zie: http://jindanfa.com/programma/index.html; contact: info@jindanfa.com 

• voor verdere vragen: info@taoiststudies.org 
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WEEKENDCURSUSSEN

Taoistische Massage (TM) 16 lesuren – 8 studiepunten 

Collegegeld: VBP: € 256 ; na 23/10/19: € 320 

Taijiquan Tuishou en Fajin (TJQ TS & FJ) 24 lesuren – 12 studiepunten 

Collegegeld: VBP: € 384 ; na 14/09/19: € 480

Taijiquan Sanshou (TJQ SS) 4 lesuren – 2 studiepunten 

Collegegeld: VBP: € 64 ; na 29/02/20: € 80 

Taijiquan Sets (TJQ SET) 12 lesuren – 6 studiepunten 

Collegegeld: VBP: € 192; na 14/02/19: € 240

Taijiquan Zwaardtechnieken (TJQ ZW) 4 lesuren – 2 studiepunten 

Collegegeld: VBP: € 64; na 04/03/20: € 80

Xinyiliuhequan: 4/8 (XYLHQ: 4/8) 4 lesuren – 2 studiepunten 

Collegegeld: VBP: € 64 ; na 08/09/19: € 75

Xinyiliuhequan: Technieken v.h. Paard (XYLHQ: PAARD) 4 lesuren – 2 studiepunten 

Collegegeld: VBP: € 64 ; na 14/02/20: € 80 

Xinyiliuhequan: Conditioning (XYLHQ: COND) 4 lesuren – 2 studiepunten 

Collegegeld: VBP: € 64 ; na 05/03/20: € 80 

Introductie tot het Taoisme (INTRO TAOÏSME) 8 lesuren – 4 studiepunten 

Collegegeld: VBP: € 128; na 29/01/20: € 160

Herdenking Chen Yingning: Jinggong/Rusttraining (CYN: JG)  4 uren – 2 st. punten

Collegegeld: VBP: € 64 ; na 15/11/19: € 80

Baguazhang Set (BGZ: SET)  8 lesuren – 4 studiepunten

Collegegeld: 1 ste deel (4 u): VBP: € 64 ; na 15/01/20: € 80

Collegegeld: 2 de deel (4 u): VBP: € 64 ; na 28/02/20: € 80

Neijiaquan en Alchemie (NJQ & ALCHEMIE) 8 lesuren – 4 studiepunten

Collegegeld: VBP: € 128; na 25/06/20: € 160

AVOND- & ZONDAGOCHTENDCURSUSSEN

Yuanqigong Zondagochtendcursus 9:45 – 11:45 u

Voor alle info en inschrijvingen neem je contact op met: info@jindanfa.com

Taijiquan Maandagavondcursus 19:30 – 21:30 u

60 lesuren (=30 studiepunten) (eventueel aanvullend vakantielessen) 

Jaargeld: 60 lesuren (30 lessen) € 495 ; per les van 2 lesuren (na afspraak): € 20; per 20
lesuren (10 lessen): € 190  

Baguazhang/Xinyiliuhequan Woensdagavondcursus 19:30 – 21:30 u

60 lesuren (=30 studiepunten) (eventueel aanvullend vakantielessen) 

AVONDLESSEN Jaargeld: 60 lesuren (30 lessen) € 495 ; per les van 2 lesuren (na afspraak):

€ 20; per 20 lesuren (10 lessen): € 190 
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VAKANTIELESSEN

(juni/juli – september 2020)

Maandagavondcursus

Innerlijke Krijgskunsten: Gezondheid/Zelfverdediging 19:30 – 21:30 u 

Data worden later meegedeeld. De vakantielessen beginnen wanneer de andere avondlessen
stoppen (in principe vanaf juni/juli) en lopen tot het begin van het nieuwe academiejaar
(september/oktober).

Jaargeld voor de avondlessen taijiquan, baguazhang/xinyiliuhequan en yuanqigong kan ook
dienen voor het volgen van de vakantie - avondlessen. 

Collegegeld: per les van 2 lesuren (na afspraak): € 20; per 20 lesuren (10 lessen): € 190 

OPLEIDINGEN

Om de studenten die een opleiding willen volgen een beeld te geven van wat een opleiding aan
het CAC kost geven wij hier een gemiddelde studieprijs weer voor de AMTA (Assistant Master
of Taoist Arts) en MTA (Master of Taoist Arts) studies per jaar. Omdat de studenten vrij zijn
om meer of minder vakken en lessen te volgen per jaar en bijvoorbeeld ook extra privésessies
kunnen nemen en omdat de leervaardigheid van elk individu verschilt, is het onmogelijk om de
exacte kosten te geven. In elk geval kun je bij CAC aan een ongelooflijk lage prijs uniek
onderwijs van de hoogste kwaliteit volgen! Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar
onze downloadbare studiegids.

AMTA

Gemiddelde studiekost per jaar (inclusief inschrijvingsgeld en examens): € 2.172
Aantal lesuren: 172
Gemiddelde prijs/uur: € 12,62

MTA

Gemiddelde studiekost per jaar (inclusief inschrijvingsgeld en examens): € 3.641
Aantal lesuren: 274 (waarvan 10 u privésessies)
Gemiddelde prijs/uur: € 13,28
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