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Algemene Opmerkingen

• tussen haakjes staat de afgekorte titel van de cursus zoals die voorkomt op het rooster;
voor collegegelden en data: zie de downloadbare PDF over data en collegegeld;
betalingsgegevens en voorwaarden vind je op het downloadbare inschrijvingsformulier 

• de informatie over de examens, het advies en de verdere specialisatie hieronder is
alleen bedoeld voor studenten die een opleiding volgen en een diploma willen behalen

Opmerkingen voor Studenten die een Opleiding Volgen

• examen: vrije studenten hoeven geen examen af te leggen, tenzij zij hun vorderingen
willen laten beoordelen; studenten die een opleiding tot Assistant Master/Master of
Taoist Arts (AMTA/MTA) volgen, leggen aan het einde van het academiejaar een
theorie- en praktijkexamen af en geslaagde studenten ontvangen na afronding van het
volledige programma een Chinees/Engels diploma (AMTA in min. 3 jaar/MTA in min. 2
jaar na AMTA) 

• cursussen kunnen gecombineerd worden. Praktijkcursussen zoals xinyiliuhequan en
baguazhang, taijiquan en yuanqigong dienen o.a. om meer diepgang te krijgen in de
werking en ontspanning van het lichaam. Theoretische cursussen helpen om de
praktijken in hun context te plaatsen en om meer en grondigere inzichten te verwerven.
De taoistische innerlijke alchemie cursussen verbinden theorie en praktijk en kunnen
onderbouwd worden door de andere cursussen

• na het behalen van het BTA diploma kunnen studenten doorstromen naar verdere
specialisatie via de MTA opleiding (+ 2 jaar studie) 
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TAOÏSTISCHE MASSAGE (TM) 

16 lesuren 

authentieke, complete Chinese massagecursus

(voor gevorderden)

Foto © Wu An & China Arts College

In deze cursus werken wij rond specifieke onderwerpen om de ervaring van de
studenten massage verder te vergroten. Dit jaar staan naast taoistische
massagetechnieken de ondersteunende technieken fajin (gebruik energie) en
cupping op het programma. Precieze inhoud wordt met de studenten
besproken. 
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TAIJIQUAN TUISHOU EN FAJIN (TJQ: TS & FJ)

24 lesuren 

“Handen Duwen” en “Energieën Uitzenden”

fascinerende, energieke training voor gezondheid en zelfverdediging 

Foto © Wu An & China Arts College

Op basis van specifieke methoden om de energieën van taijiquan te verkennen
en te ontwikkelen leren we jou om taijiquan als krijgskunst te gebruiken. Elke
taijiquan techniek bevat immers meerdere efficiënte gevechtstoepassingen. In
de tuishou (handen duwen) technieken leer je gevoeligheid verwerven en
gebruik maken van de kracht van de partner. We trainen zowel vaste patronen
als vrije toepassingen. Zo ontdek je de subtiliteit en grote mogelijkheden van
taijiquan als zelfverdediging. Door onze nadruk op correcte uitvoering van de
standen en bewegingen werk je ook aan een betere gezondheid en het
verhogen van de weerbaarheid. 
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TAIJIQUAN ZWAARDTECHNIEKEN (TJQ ZW)

4 lesuren 

Chinees schermen

fascinerende, energieke en speelse training

voor gezondheid en zelfverdediging 

Foto © Wu An & China Arts College

In deze workshop werken wij met essentiële technieken uit het taijijian of het
gebruik van het rechte tweesnijdende taiji-zwaard. Wij maken gebruik van solo
training en wapendrills met een partner om de technieken onder de knie te
krijgen en laten je dan vrij oefenen met een of meer partners. Voor sommige
trainingsmethoden gebruiken wij beschermkledij, zodat je ongeschonden uit de
“strijd” komt. Deze training staat sowieso garant voor veel oefenplezier!
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TAIJIQUAN SANSHOU (TJQ: SS)

4 lesuren 

de uitgebreide taijiquan krijgskunsttoepassingen

Foto's © Wu An & China Arts College

Als krijgskunst maakt taijiquan vooral gebruik van drie grote oefenmethoden:
tuishou (handen duwen), toepassingen van de afzonderlijke technieken en
sanshou (verspreidende handen). Sanshou omvat een reeks van alle taijiquan
technieken die je volgens vaste patronen met een partner uitvoert, alsook het
vrij toepassen van de technieken in het gevecht. In deze workshop werken we
aan het eerste deel van de vaste patronen van sanshou. Doel is niet lege
bewegingen in te oefenen maar wel te leren hoe diverse aanvallen afgeweerd
kunnen worden en hoe je vanuit die afweer tot tegenaanvallen kunt overgaan.
Je leert begrijpen waarom men in taijiquan kringen spreekt over “kracht
lenen”.
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TAIJIQUAN SETTRAINING (TJQ SET)

12 lesuren 

vloeiend en efficiënt bewegen

Foto © Wu An & China Arts College

Onze taijiquan traditie, de Dong Yingjie substijl uit de Yang stijl, kent een
behoorlijk aantal sets of reeksen van bewegingen met en zonder wapens. In
deze workshops gebruiken we de zogenaamd lange set van 81 bewegingen om
je de overgangen tussen de standen en enkelvoudige bewegingen te leren.
Sets werden o.a. ontwikkeld als geheugensteunen (om de vele technieken
makkelijker te onthouden), maar ze werken ook als een soort ritueel om tot
rust te komen als je ze traag uitvoert of om je alertheid en gevechtssnelheid te
trainen als je ze vlug uitvoert.
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XINYILIUHEQUAN (XYLHQ: 4/8)

4 lesuren

pittige innerlijke krijgskunst

Foto © Wu An & China Arts College

De innerlijke krijgskunst xinyiliuhequan is een zeer praktische krijgskunst die
de bewegingen van tien dieren imiteert. Zij werd meer dan drie eeuwen lang
alleen in enkele dorpen in de huidige provincie Henan door mensen van de
Chinese Hui minderheid in het geheim beoefend. In de eerste helft van de
negentiende eeuw kwamen enkele Hui meesters met hun krijgskunst naar
buiten en werd de geheimhouding doorbroken. Dan KJ Vercammen was de
eerste Westerling die deze ongerepte, wilde, krachtige en toch sierlijke
krijgskunst leerde. In de workshop leer je vier krachtige technieken
(uitgevoerd in twee richtingen = 4/8) en hun directe toepassingen in het
gevecht. Een unieke kans om de essentie van een ten onrechte weinig bekende
Chinese krijgskunst te leren!
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XINYILIUHEQUAN: DE TECHNIEKEN VAN HET PAARD

(XYLHQ: PAARD)

XINYILIUHEQUAN: CONDITIONING (XYLHQ: COND)

2 x 4 lesuren

pittige innerlijke krijgskunst met een beestig trekje

Foto © Wu An & China Arts College

De innerlijke krijgskunst xinyiliuhequan is een zeer praktische krijgskunst die
de bewegingen van tien dieren imiteert. Zij werd meer dan drie eeuwen lang
alleen in enkele dorpen in de huidige provincie Henan door mensen van de
Chinese Hui minderheid in het geheim beoefend. In de eerste helft van de
negentiende eeuw kwamen enkele Hui meesters met hun krijgskunst naar
buiten en werd de geheimhouding doorbroken. Dan KJ Vercammen was de
eerste Westerling die deze ongerepte, wilde, krachtige en toch sierlijke
krijgskunst leerde.
In de workshop over het paard leer je technieken die de bewegingen van een
paard imiteren en hun directe toepassingen in het gevecht. Een unieke kans
om de essentie van een ten onrechte weinig bekende Chinese krijgskunst te
leren!
Omdat xinyiliuhequan een zeer directe krijgskunst is, trainen beoefenaars
allerlei technieken om efficiënt te kunnen vechten: veerkracht, opvangen van
het impact van slagen en schoppen, alertheid, focus, coördinatie, enz. In de
workshop conditioning krijg je een beeld van de trainingsmogelijkheden om
deze facetten van de krijgskunst te verwerven. Deze training is ook van groot
nut voor beoefenaars van andere (innerlijke) krijgskunsten.
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BAGUAZHANG SETTRAINING (BGZ: SET)

8 lesuren

gevarieerde, spiralende innerlijke krijgskunst

Foto © Wu An & China Arts College

Baguazhang is een innerlijke krijgskunst die in de negentiende eeuw
ontwikkeld werd op basis van taoistische rituelen en oudere krijgskunsten. In
die periode onderwees de stichter, Dong Haichuan, zijn studenten acht
fundamente le techn ieken, d ie nog s teeds a l s de “acht oude
handpalmtechnieken” in de diverse tradities van baguazhang doorgegeven
worden. In deze twee workshops gaan we deze acht oude methoden
inoefenen. Het basiswerk, het lopen doorheen en in cirkels, komt
vanzelfsprekend aan bod, naast de combinaties die vanuit de acht technieken
gegroeid zijn.
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INTRODUCTIE TOT HET TAOÏSME (INTRO TAOÏSME)

8 lesuren

een heldere kijk op de inhoud en kenmerken

van de oudste levende filosofisch-religieuze tradities van China

Foto © Wu An & China Arts College

Van de drie grote tradities die de cultuurgeschiedenis van China gedomineerd
hebben, is het taoisme allicht de meest mysterieuze. De oorsprong van het
taoisme kan men niet herleiden tot 1 bron, maar moet men zoeken in
verschillende oudere cultussen en tradities. “Het” taoisme bestaat niet, het
gaat om een veelheid van levensvisies, praktijken, rituelen, teksten,
maatschappelijke verschijningsvormen, enz. Toch heeft het als geheel een
aantal kenmerken en vanzelfsprekend een (lange en rijke) geschiedenis. In dit
weekend opent prof. Vercammen de poort naar insider kennis van het taoisme
en zijn praktijken. Een boeiend verhaal, aangevuld met beeldmateriaal geoogst
gedurende decennia van onderzoek en studie in China.
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HERDENKING CHEN YINGNING (1880-1969): THEORIE EN PRAKTIJK
VAN JINGGONG/RUSTTRAINING (CYN: JG)

4 lesuren

taoistische meditatie, ontspanning en healing

Chinees portret van Chen Yingning door Fei Lingbi © Dan KJ Vercammen/Fei Lingbi & China Arts College

Vijftig jaar geleden overleed de grote taoistisch-alchemistische geleerde Chen
Yingning. Zijn leven was gewijd aan de studie van de taoistische alchemie en
het in leven houden van deze praktijk. Chen stond ook aan het begin van wat
men nu de “eerste qigong-golf “noemt: hij creëerde openheid naar taoistische
meditatieve en gezondheidspraktijken en hielp ze omvormen tot methoden die
in moderne wereld toegepast kunnen worden. Hij schreef een boekje over
jinggong of rusttraining, een onderdeel van qigong, met de bedoeling dat deze
taoistische training gebruikt zou worden om aan zelfheling te doen. Op basis
van dit boekje en zijn praktijkkennis van de taoistische alchemie vertelt prof.
Vercammen over leven en werk van de grote Chen Yingning en laat hij de
studenten ervaren wat de jinggong training inhoudt.
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NEIJIAQUAN EN ALCHEMIE:

40 JAAR ONDERZOEK EN 45 JAAR TRAINING

(NJQ & ALCHEMIE)

8 lesuren

over de relatie van de innerlijke krijgskunsten met de innerlijke alchemie 

Foto © Wu An & China Arts College

Vijfenveertig jaar geleden opende zich de weg van de taoistische krijgskunsten
voor Dan KJ Vercammen. Gefascineerd door zowel de praktijk als de
achtergronden van de Chinese martiale tradities zocht hij naar een methode
om zo ver mogelijk door te dringen in de filosofie en de beoefening. Via de
studie van sinologie en antropologie verwierf Vercammen een stevige
wetenschappelijke basis en via het zoeken en leren van krijgskunstmeesters in
het Westen en vooral in China kon hij de geheimen van de praktijk
doorgronden. Dit leidde eveneens tot het ontdekken van de sterke banden
tussen de innerlijke krijgskunsten en de innerlijke alchemie. Na veertig jaar
wetenschappelijk onderzoek is het tijd om alles op een rijtje te zetten en in dit
seminar vat Vercammen de resultaten van zijn onderzoek samen en leert hij
jou ook hoe je oefeningen uit de krijgskunsten als ondersteuning van het
alchemistische proces kunt gebruiken en hoe de alchemie de mogelijkheden
van de krijgskunsten vermenigvuldigt. 
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AVOND- EN ZONDAGCURSUSSEN
YUANQIGONG ZONDAGCURSUS

zondagochtend 

taoistische diepgaande, meditatieve gezondheidsoefeningen

Foto © Jindanfa.com & China Arts College

Wat je leert: 

• deze cursus omvat een compleet gamma taoistische oefeningen: daoyin (taoistische 
zachte stretching en bevorderen van circulaties), standentraining (met zifa 
donggong/spontane beweging), bewegingstraining (vanuit vaste standen en via 
loopoefeningen), zelfmassage, ademtraining en meditatie 

• correcte, efficiënte training van lichaamshouding, yi (focus) gebruik en economisch 
bewegen om energie te winnen i.p.v. te verspillen 

• ontwikkelen van sterke en soepele rug en benen 

• verhogen van weerbaarheid tegen ziekte 

Onderdelen: 

• theorie: principes van yuanqigong en achtergronden van de oefeningen 

• praktijk: 

• daoyin: taoistische gezondheidsoefeningen (stretching, qi-circulatie, ontspanning) 

• standentraining en spontane bewegingstraining (zifa donggong) 

• bewegingen vanuit vaste standen en loopoefeningen (dit jaar als extra: qigong training 
uit de handpalmtechnieken van de acht trigrammen/baguazhang)

• zelfmassage 

• ademtraining en alchemistische meditatie 

Aanbevolen literatuur: boeken Baxian Xinggong: de Loopoefeningen van de Acht 
Onsterfelijken en Taoïstische Zelfmassage van Dan K.J. Vercammen
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TAIJIQUAN AVONDCURSUS

op maandagavond van september tot juni 

compacte, alles-in-een zelfverdedigings- en gezondheidstraining

Foto © Wu An & China Arts College

Wat je leert: 

• taijiquan uit de Yang stijl (Yue Huanzhi/Fu Qinglong Traditie) 

• de avondcursus combineert daoyin (taoistische gezondheidstraining), standentraining 
en neijin (innerlijke energie) training via zifa donggong (spontane beweging), 
sequenties van bewegingen, 

korte sets en zelfverdedigingstoepassingen 

• solo-oefeningen om jin (energie) en qi te laten circuleren 

• correcte, efficiënte training van lichaamshouding, training van neijin (innerlijke 
energie), yi 

(focus) gebruik en fajin (transformeren en naar buiten brengen van neijin) via standen 
en 

bewegingen 

• ontwikkelen van sterke en soepele rug en benen 

• verhogen van weerbaarheid tegen ziekte 

Onderdelen: 

• daoyin: taoistische gezondheidsoefeningen (stretching, qi-circulatie, ontspanning) 

• standentraining 

• gevoeligheidstraining 

• korte sets en sequenties 

• zelfverdedigingstoepassingen met partners

Aanbevolen literatuur: de boeken over taijiquan van Dan K.J. Vercammen
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BAGUAZHANG & XINYILIUHEQUAN 

INNERLIJKE KRIJGSKUNSTEN AVONDCURSUS

woensdagavond van september tot juni

pittige en gezonde innerlijke krijgskunsten 

“de handpalmtechnieken van de acht trigrammen” en “de krijgskunst van het
lichaamsbestuur en de focus op basis van de zes coördinaties” 

Foto © Wu An & China Arts College

Wat je leert: 

• daoyin (taoistische gezondheidstraining), typische cirkelloop en neijin (innerlijke energie) training
en praktische zelfverdedigingstoepassingen met partner(s), imitaties van dierenbewegingen
(haan, tijger, beer, aap, sperwer, ...) 

• solo-oefeningen om jin (energie) en qi te laten circuleren; correcte, efficiënte training van 

lichaamshouding, training van neijin (innerlijke energie), yi (focus) gebruik 

(transformeren en naar buiten brengen van neijin) via bewegingen 

• ontwikkelen van sterke en soepele rug en benen 

• verhogen van weerbaarheid tegen ziekte 

Onderdelen: 

• theorie: principes van de training 

• praktijk: 

• daoyin: taoistische gezondheidsoefeningen (stretching, qi-circulatie, ontspanning) 

• enkelvoudige en complexe technieken; sequenties en sets (voor baguazhang dit jaar o.a. de
zogenaamde lineaire technieken en voor xinyiliuhequan 10 verschillende dieren)

• krijgskunsttoepassingen in set- en vrije vorm 

• meditatieve loopoefeningen 

Aanbevolen literatuur: boek Baguazhang van Dan K.J. Vercammen
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