
 
 
 
 

          BOCAM: Bijscholingen en specialisatie   
                           opleidingen, schooljaar 
                           2018 - 2019      
INHOUD:  

• Specialisatie Qigong 
• Specialisatie: 2 jarige TuiNa opleiding, aangevuld met TCM verdieping en 

kennis van de Chinese voedingsleer 
• Taijiquan, extra vormtraining en 2 jarige specialisatie opleiding voor docent 
• Cyclus lessen in de oudste Taijiquan Vorm, van Yang Lu Chan,  

 
 
SPECIALISATIE QIGONG, schooljaar 2018-2019 
 
Onze ervaren docente Marian Scherpenisse verzorgt in dit schooljaar 8 workshops van 10.00 tot 
16.00 uur, inclusief pauze. De contributie per workshop is € 70,--. Licentiehouders van SBB en 
huidige studenten van de Bocam betalen € 62,50 
 
Hieronder de data van deze workshops: 
1. Zondag 30 september 2018 Basis Qigong ‘verticale lijn’, zie toelichting hieronder 
2. Zondag 28 oktober 2018 Basis Qigong ‘horizontale lijn’, zie toelichting hieronder 
3. Zondag 18 november 2018 Qigong van de 12 Spiralen, zie toelichting hieronder 
4. Zondag 16 december 2018, Qigong van de Helende Klanken, toelichting komt later 
5. Zondag 13 januari 2019, Qigong van de Vijf Elementen, toelichting komt later 
6. Zondag 17 februari 2019, Qigong van de Babyslang, toelichting komt later 
7. Zondag 17 maart 2019, Qigong met een Stok, toelichting komt later 
8. Zondag 14 april 2019, Wushu Stokvorm, ook in 2 tallen, toelichting komt later 
 
Toelichting op de eerste twee workshops: 
Workshop 1 en 2: Qigong basisoefeningen op zondag 30 september en zondag 28 oktober 2018         
Dit is een serie met oefeningen die gemakkelijk zijn om te leren en daarom ook zeer geschikt voor 
beginners. De oefeningen ontwikkelen ruimte en souplesse in het lichaam en leren met aandacht en 
zachtheid te bewegen.                                                                   
 Deze serie bestaat uit 4 groepen van ieder 5 oefeningen; 

1. Qigong basisoefeningen om te balanceren.  
Oefeningen om balans te brengen tussen: hemel en aarde, links en rechts, water en vuur, 
binnen en buiten.   

2. Qigong voor de verticale lijn. 
Dit zijn oefeningen die de rug op verschillende manieren laat strekken en draaien en zo de 
hele rug los en soepel maakt. 

3. Qigong voor de bovenste lijn. 
Deze bewegingen oefenen het hoofd, nek, bovenrug, borst en schouders. 

4. Qigong voor de onderste lijn. 
Deze oefeningen brengen de qi naar de buik, onderrug en benen en versterken de 
basisenergie. 
 

De serie wordt in 2 dagen aangeleerd; elke dag leer je 10 oefeningen. 
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Toelichting op de 3e workshop op zondag 18 november: Qigong van de 12 Spiralen: 
De 12 spiralen is een prachtige qigongserie die de spiraalbewegingen in het lichaam voelbaar 
maakt en die deze spiraalvormige manier van bewegen ontwikkelt. 
Onze wereld en zelfs het hele universum bestaat uit spiralen. Als je kijkt naar de beweging van de 
sterren, de manier waarop water wegloopt in het putje, onze vingerafdruk of onze DNA-strengen, 
overal in en om ons heen zijn de spiralen zichtbaar en voelbaar.  
De qi beweegt van nature gemakkelijk in spiralen. 
Door ons lichaam in spiraalvormen te leren bewegen gaat ook de qi in ons lichaam op een 
natuurlijke manier stromen.  
Deze serie bouwt in 12 bewegingen de qi in het lichaam op en laat het circuleren. Het begint klein 
en meditatief om de spiralen vanuit de aarde omhoog te laten komen in de benen en te verbinden 
met de buik. De 4 poorten (van de liezen en vervolgens van de schouders) worden daarin zacht 
geopend, waardoor de qi gaat circuleren in het hele lichaam. 
In elke oefening wordt vervolgens de beweging verder uitgebreid. 
Door deze serie wordt bovendien rug en schouders soepel en los gemaakt door het ontwikkelen van 
de zgn. ruggolf. En door de adem op een natuurlijke manier in de beweging te voegen, wordt deze 
vanzelf verdiept. 
 
SPECIALISATIE TUINA 2018-2019 
 
BOCAM specialisatie opleiding voor TUINA (Chinese medische massage), 
aangevuld met TCM verdieping en kennis van de Chinese Voedingsleer. 
 
Flora van Bochove is massage docente aan de Bocam beroepsopleiding. Zij heeft al vele jaren een 
praktijk in Nijmegen waarin ze werkt met TuiNa en voedingsadviezen. 
Flora heeft ook de huidige docenten in Chinese Voedingsleer van de Bocam opgeleid. 
Ze gaat een volledige TuiNa specialisatie opleiding van 2 jaar verzorgen voor de Bocam. 
Na het eerste jaar ontvang je een certificaat van deelnam en wordt je beoordeelt of je nivo 
voldoende is om deel te nemen aan het 2e jaar. 
Het 2e jaar wordt afgesloten met een examen en bij een goede beoordeling een diploma. 
De lesdagen zijn van 10.00 tot 16.00 uur, inclusief pauze.  
De kosten voor de opleiding in het eerste jaar zijn € 540,--  Na een aanbetaling van € 140,-- is het 
mogelijk om het restant in 4 termijnen te betalen. 
Om te beoordelen of deze specialisatie voor jou geschikt is, is het mogelijk om de eerste lesdag 
afzonderlijk te betalen, dit is € 90,--  In verband met de groepsvorming en –grootte vragen wij 
hierna te besluiten of je wel of niet gaat deelnemen aan het gehele eerste jaar. 
SBB licentiehouders betalen voor het eerste jaar € 480,-- en voor de eerste lesdag € 80,-- 
 
De lesdata zijn als volgt:  
lesdag 1. zondag 26 augustus 2018 
lesdag 2. zondag 21 oktober 2018, 
lesdag 3. zondag 2 december 2018 
lesdag 4. zondag 10 febr. 2019 
lesdag 5. zondag 31 maart 2019 
lesdag 6. zondag 26 mei 2019 
 
Beknopte omschrijving van de inhoud: 
Les 1.                             
Longproblemen deel 1; gewone koude                                     
Theorie: Gewone  koude, hoesten; TCM: wind-koude, wind-hitte, wind-koude met damp, zomer-
hitte.                                                  
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Voeding, kruiden en andere adviezen.                                    
Praktijk: Massagetechnieken, die hierbij horen, reflexologie: longgebied/het ademhalingstelsel. 
Les 2.                                         
Longproblemen, deel 2; astma en benauwdheid                                                                   
Theorie: Astma, benauwdheid; TCM: long zwakte, long-yin-xu, long yang-xu                                      
Voeding en kruiden en andere adviezen                                          
Praktijk: Massagetechnieken, reflexologie: het ademhalingstelsel. 
Les 3.                                              
Digestieve problemen                               
Theorie: Braken, diarree, constipatie; TCM: maag-milt zwakte, rebellerende maag-qi, nier-yang-
xu, lever-qi stagnatie                                                               
Voeding, kruiden en andere adviezen.                          
Praktijk: Viscerale massage en diverse massagetechnieken, reflexologie: spijsverteringstelsel. 
Les 4.                    
Gynecologische  problemen                                  
Theorie: Onregelmatige menstruatie, dysmenorroe, amenorroe, leukorroe, menopauze; TCM: qi-
stagnatie, bloed stasis, accumulatie van damp-koude, accumulatie van damp-hitte, qi en bloed-xu, 
milt-xu, lever en nier-yin-xu, nier-yang-xu, bloed-hitte.                              
Voeding, kruiden en andere adviezen.                         
Praktijk: Viscerale massage, diverse massagetechnieken, reflexologie: uro-genitaalstelsel. 
Les 5.                                                                      
Genitale problemen                                                                                     
Theorie: impotentie, spermatorroe; TCM: ming men zwakte, milt-maag leegte, nier-leegte, nier-
yin-xu, deficiëntie van yin door vuur, nier-yang-xu.                                  
Voeding, kruiden en andere adviezen                           
Praktijk: Diverse massage technieken, reflexologie: uro-genitaalstelsel.                
Les 6.                                 
Urineproblemen                                                                           
Theorie: blaasontsteking, nierstenen, bedwateren; TCM: damp-hitte, nier aansterken.                       
Voeding, kruiden en andere adviezen.                                      
Praktijk: diverse massagetechnieken, reflexologie: uro-genitaalstelsel.    
 
 
TAIJIQUAN EXTRA VORMTRAINING: Voor iedereen met 
interesse en tevens voor iedereen die erover denkt om deel te nemen 
aan de Bocam Specialisatie opleiding voor docent in Taijiquan ( = een 
2 jarige opleiding).  
Bij voldoende animo start deze opleiding einde januari 2019. 
 
De extra vormtraining wordt gegeven in lessen van 2½ uur, nl. van 10.00 tot 13.00 uur (inclusief 
een half uur pauze). De bijdrage per keer is € 30,-- 
De data zijn ( allen in 2018): 1.  zat. 22 september ; 2. zat. 6 oktober ; 3. zat. 20 oktober;  
4. zondag 11 november ; 5. zondag 9 december. 
 
Zeer beknopte omschrijving van de specialisatie voor docent in Taijiquan: 
Juist kunnen uitvoeren – en lesgeven in- de 48 Vorm van Chi Kiang Tao; de 24 Vorm, ook 
Vereenvoudigde Vorm genoemd, van Chi Kiang Tao; de Zwaardvorm. 
De 48 Vorm kunnen uitvoeren in 2½ minuut, in 12½ minuut en in 22 minuten.  
Kunnen overdragen van oefeningen in 2 tallen en push hands. 
Kunnen werken met de bouwstenen van Wushu en de 10 principes van Yang Cheng Fu. 
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Taijiquan als een drieledige kunst: accenten kunnen leggen op Taijiquan voor kracht en 
zelfverdediging (Jing); Taijiquan voor gezondheid (Qi); en Taijiquan als een concentratie en 
meditatieleer (Shen). 
Didactiek: Inhoud van een proefles en opbouw van lessen in 1e, 2e en 3e jaar. 
Lesgeven aan doelgroepen zoals patiëntverenigingen;  management; vrouwengilden, enz. 
 
Cyclus lessn in de Oude Taijiquan Vorm van Yang Lu Chan. 
 
Al enige jaren geeft onze ervaren docente in Taijiquan, Marian Scherpenisse, les in de oudste Vorm 
van Taijiquan. Dit is de Vorm van Yang Lu Chan.  Zij doet dit op zondagen van 10.00 tot 12.30 
uur. Marian behandelt steeds delen van deze Vorm waarbij ieder deel als een los deel kan worden 
geleerd en getraind. Deze lessen zijn voor iedereen met interesse. Hieronder een stukje tekst van 
Marian: 
 
Beste Tai Chi Chuan- beoefenaar, 
 
In september 2018 starten met een nieuwe lessencyclus van de Oude Yang Vorm op het 
CNGO in Tilburg. Een prachtige vorm, die je veel verdieping kan geven in je beoefening en 
beleving van de Tai Chi Chuan   We starten dit jaar met het aanleren van deel 2. 
 
In de Oude Yang Vorm leren we gebruik te maken van spiralen, het openen en sluiten en 
het gebruiken van de rug om de bewegingen krachtig en gevuld te maken.  We gaan bezig 
met plotselinge ontlading van de qi in de Fa Jing. Mede daardoor wordt de vorm heel 
dynamisch om uit te voeren. 
De Oude Vorm staat dicht bij de zelfverdediging. Door toepassingen in tweetallen  krijg je 
niet allen een beter begrip van de beweging zelf, maar ook van de structuur en krachtsinzet 
van je eigen lichaam. 
 
Ervaringen van cursisten:  
 
“Door het beoefenen van de Yang Lu Chan-vorm ben ik me nog meer bewust geworden van 
het Yin en Yang in de Tai Chi. Mijn coördinatie en souplesse zijn verbetert en ik heb meer 
kennis en ervaring van de toepassingen van de bewegingen. Mijn moderne vorm is hierdoor 
rijker en gevulder geworden en de bewegingen worden sprekender en met meer gevoel. 
Kortom, een verrijking in alle opzichten, zeker door de fijne manier van lesgeven van 
Marian.” Jan Boeren. 
 
“Sinds ik deze vorm beoefen voel ik me veel krachtiger, zowel fysiek als energetisch. Mijn 
benen en buik zijn krachtiger geworden en ik heb een betere structuur in mijn houding 
gekregen.   Ik sta daardoor veel steviger op de aarde! Mijn flexibiliteit is veel beter 
geworden door de uitdagendere bewegingen. Ook ervaar ik de balans tussen yin en yang 
beter door het gebruik van  versnelde bewegingen. Doordat ik meer begrip heb gekregen 
van de martiale toepassingen, voelen de bewegingen sterker en meer verbonden.” 
Joris Boons. 
Wanneer  je interesse hebt kun je  ook eerst voor 1 ochtend inschrijven.  
 
De lesdata zijn in 2018: 1. zondag 16 september ; 2. zondag 7 oktober ; 3. zondag 21 
oktober; 4. zondag 11 november; 5. zondag 9 december.  
In 2019:  6. zondag  6 januari;  7. zondag 3 februari; 8. zondag 24 februari; 
9. zondag 10 maart; 10 en laatste op zondag 7 april. 


