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Wat betekenen de drie bronzen beelden in onze Grote Zaal 
Ze staan symbool voor Drie Krachten (San Ti) die de mens Drie Schatten (San Bao) geven. 
Veel mensen in Japan hebben een boeddha beeldje in huis, in India hebben ze een afbeelding van 
Krishna, Shiva of Ganesha. In China hebben velen de San Hsing in huis: drie beelden die staan 
voor drie energieën die samen de mens maken.  
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Wanneer je in onze grote zaal voor de beelden staat zie je links het beeld van de Shen, de 
‘hemelse’ energie. Afgebeeld met een boekenrol, symbool voor wijsheid. Met de Shen bedoelt de 
Chinees de energie van het denken, ook je spirituele energie. Als lichaamstelsel heeft deze 
energie meer te maken met het zenuwstelsel en de organen hart en longen.  
In Qigong en Taijiquan versterk je deze energie door de aandacht in beweging te richten 
(mindfulness!). Hoge bewegingen met de armen of standen of bewegingen op één been 
stimuleren ook de Shen.  
De kracht (Ti) van de Shen is dus vanuit jezelf de wijze waarop je denkt, vanuit de kosmos is het 
de energie van licht en lucht. 
Wanneer de Kracht (Ti) van de Shen gezond is ontvang je de Schat (Bao) van de Shen: fysiek een 
gezond hart, longen en zenuwstelsel en mentaal wijsheid, humor en vreugde in het leven. 

Helemaal rechts zie je het beeld van de Jing, de ‘aardse’energie. Afgebeeld met een staf en een 
perzik (waaruit in de legende een kraanvogel werd geboren), het symbool van een lang leven.  
Dit beeld staat voor je fysieke energie en gezondheid. Het heeft meer te maken met je 
spijsverteringsstelsel en met de darmen en de nieren.  
De Kracht (Ti) van de Jing is vanuit de kosmos water en voedsel en vanuit jezelf bewust je 
lichaam oefenen. Dit laatste is in de Chinese visie net zo belangrijk voor je fysieke gezondheid 
als water en voedsel. 
Lage bewegingen (zoals bijv. onze kluizenaarsloop en Langs het Bord) en bewegingen in de 
ruiterstand (zoals de wolkenhanden in de Taijiquan) stimuleren de Jing energie. 
Wanneer de Kracht (Ti) van de Jing gezond is ontvang je de Schat (Bao) van de Jing: fysiek een 
gezond spijsverteringstelsel en nieren en darmen en mentaal veel wilskracht, zelfvertrouwen en 
doorzettingsvermogen.  

Het Beeld in het midden staat voor de Qi, de ‘mens’energie. Symbolisch afgebeeld met een kind 
op de arm en een geldbuidel. De mens gebruikt Shen (licht en lucht en zijn denken) en Jing 
(water en voedsel en bewust bewegen) maar er is nog een extra energie voor de Qi van de mens.  
En dat is aandacht en liefde van en voor elkaar. 
Alle bewegingen in de Boogstand waarbij het gewicht van het ene been op het andere gaat 
stimuleren de Qi.  Door het vloeiend bewegen zonder versnelling of vertraging wordt je 
bloedsuikerspiegel geharmoniseerd en het circulatiestelsel versterkt. 
De Kracht (Ti) van de mens is niet alleen het gebruik van Shen en Jing maar ook de uitwisseling 
en het delen van je energie met anderen. We kunnen niet gelukkig worden zonder de ander.  

Wanneer de Kracht (Ti) van de mens gezond is ontvang je de Schat (Bao): fysiek een gezond 
circulatiestelsel van bloed, lymfe en qi. Mentaal veel energie en een goede concentratie, je zit 
‘lekker in je vel’ en hebt goede relaties met je naasten. 

Samengevat kunnen we zeggen: het rechtse beeld staat voor de Jing: een goede gezondheid en 
het materiële in je leven.  
Het linkse beeld staat voor de Shen, het denken en je spirituele leven. 
En het middelste beeld staat voor de Mens, je sociale leven. 
Deze beelden herinneren de Chinezen eraan dat ze dagelijks moeten werken aan hun fysieke, 
sociale en mentale gezondheid. 

De Bao van Shen, Qi en Jing kun je op diverse wijze waarnemen in het lichaam: in oor, tong, het 
gelaat, in de handlijnen, houding enz.  
Wil je hier meer over weten? Kijk dan op onze site naar de filosofie filmpjes van Rinus (zie 
filosofie op homepage www.cngo.nl) 
Ook op facebook van CNGO staan de filmpjes: (reclame is altijd welkom!) dus fijn wanneer je 
onze filmpjes op facebook.com/cngotilburg liked en deelt. 
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Nieuwe lessen in Taijiquan (Tai Chi Chuan). 
In onze lessen Taijiquan voor beginners zijn nog veel vrije plaatsen. Pak deze kans want 
Taijiquan is een hele fijne ‘drieledige’ kunst. Naast een diepgaande vorm van Qigong is het ook 
een vorm van mindfulness (je concentratie en geestkracht wordt sterker) en tot slot ook een sport 
voor zelfverdediging.  
De lessen in Taijiquan zijn fysiek een beetje pittiger dan onze lessen in uitsluitend Qigong.  
We werken  meer aan de ‘Chinese bouwstenen van wushu’ zoals een goede balans en goede 
coördinatie, aan lenigheid, een betere conditie en meer kracht (dit laatste vooral in benen en rug). 
Het accent bij onze lessen ligt de eerste jaren bij ontspanning, rust, een betere concentratie en een 
goede fysieke gezondheid. De zelfverdediging van de bewegingen wordt wel steeds uitgelegd, dit 
om de geest (de aandacht) te kunnen richten. Het oefenen hiervan komt pas in latere jaren.  
In het eerste jaar leer je 13 bewegingen van de 47 Vorm. Daarnaast maken we spieren en 
gewrichten soepel en doen we veel qigong. 
Taijiquan is geschikt voor alle leeftijden. Ook senioren beoefenen Taijiquan. 
En… mocht je Taijiquan toch iets te pittig vinden? Overstappen naar Qigong kan altijd. 
 
De beginnerslessen in Taijiquan zijn op dinsdag 10.45 uur (docent Louis) en 20.15 uur (docent 
Rinus) of donderdag 19.30 uur (docent Louis) 
 
Veranderingen in de lestijden van Kung Fu voor kinderen en volwassenen. 
Door omstandigheden is docent Rene genoodzaakt de lestijden van de Kung Fu regelmatig te 
veranderen. Soms zijn de lessen voor kinderen op woensdagavond en voor volwassenen op 
vrijdagavond en soms zijn beide lessen op zaterdagochtend. Rene geeft dit maandelijks door aan 
zijn leerlingen. 
Nieuwe leerlingen ontvangen zijn email adres of telefoonnummer zodat ze zelf kunnen 
informeren wanneer de les is.  
 
Zaterdag 6 oktober Extra Vormtraining Taijiquan  
Voor iedereen met interesse  en tevens als voorbereiding op de BOCAM specialisatie opleiding 
voor docent in Taijiquan.  De extra vormtraining wordt gegeven in lessen van 2½ uur, van 10.00 
tot 13.00 uur, inclusief een korte pauze. De bijdrage per keer is € 30,-- 
De data zijn ( allen in 2018): zaterdag 6 oktober; zaterdag 20 oktober; zondag 11 november; 
zondag 9 december. 
 
Zondag 7 oktober les in de oudste Taijiquan Vorm, van Yang Lu Chan. 
Zaterdag 6 oktober is de 2e les in deze oude Vorm.  Iedere les is afzonderlijk te volgen. 
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. Wil je meer lezen over 
deze oude vorm en ook reacties van leerlingen zien, kijk dan op onze website en klik op 
‘specialisaties’ op de homepage. 
 
Zondag 7 oktober: workshop Emotional Freedom Technique (EFT) 
Deze workshop is geschikt voor iedereen met interesse en wordt gegeven door Mirjam 
Verhoeven.  Mirjam heeft gestudeerd aan de 4 jarige voltijd opleiding van de Academie voor 
Natuurgeneeskunde in Hilversum. Ze heeft al ruim 20 jaar een drukke praktijk in Traditionele 
Chinese Geneeswijze, acupunctuur en coaching. 

Mirjam is enthousiast over de mogelijkheden die EFT biedt. Het is eenvoudig te leren, effectief 
en gemakkelijk zelf toe te passen thuis.  De workshop is van 10.00 tot 16.00 uur, incl. pauze. 
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De bijdrage is € 70,--  Licentie houders van SBB, huidige studenten van Bocam, alsmede leden 
van het CNGO betalen € 62,50. 

Hieronder een stukje van Mirjam: 

“De Chinese geneeskunst gaat er van uit dat een verstoring in het lichamelijke energiesysteem 
begint in de Geest. Deze  Emotional Freedom Technique werkt heel specifiek met dit 
uitgangspunt en is een vorm van acupressuur. Door te kloppen op specifieke acupunctuurpunten 
komt het lichaam weer in balans en zullen klachten verminderen of verdwijnen. 

Het werkt op fysieke klachten, stress en emoties, allerlei angsten (fobieën, faalangst, enz.), 
verslavingen en traumata (fysiek en emotioneel). 
Ik werk al ruim 20 jaar als acupuncturist en gebruik deze methode bijna elke dag bij cliënten! 
Het mooie is ook dat mensen het zelf kunnen leren om toe te passen.    
In 1 dag leer je gedegen te werken met deze eenvoudige methode, zodat je er zelf mee aan de slag 
kunt met je cliënten en jezelf!” 
 
Start Bocam opleiding: zaterdag 6 en zondag 7 oktober start groep 1 en zaterdag 20 en 
zondag 21 oktober start groep 2 van het eerste jaar van de BOCAM opleiding. 
Voor geïnteresseerden: in beide groepen zijn nog enkele vrije plaatsen. 
 
Zondag 21 oktober start van de TUINA opleiding, een BOCAM specialisatie. 
Deze opleiding in Chinese medische massage, aangevuld met extra diagnostische kennis van de 
TCM is bedoelt voor iedereen die een basiskennis heeft in de TCM en massage en zich wil 
verdiepen. Zie onze website bij ‘specialisaties’ voor meer informatie. 
 
Zondag 28 oktober workshop Qigong van Marian Scherpenisse 

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. 

In de workshop op 28 oktober leer je 10 oefeningen. De contributie per workshop is € 70,--. 
Licentiehouders van SBB,  huidige studenten van de Bocam en leden van het CNGO betalen 
 € 62,50 
 
Maak gebruik van onze gratis oefenlessen. 

Na één les merk je al wat Qigong of Taijiquan voor jou kan betekenen. Maar het effect wordt pas 
echt groot wanneer je dagelijks 15 minuten oefent. Om oefenen te stimuleren kunnen alle 
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leerlingen in het CNGO gratis deelnemen aan twee oefenlessen: In Qigong op woensdag om 
10.45 uur (docent  Harrie) en in Qigong met Taijiquan op vrijdagavond 19.30 uur (docent Piet), 
let op deze tijd is anders dan vorig jaar. 
Gratis meedoen met oefenen van de Stokvorm 
Op zondagochtend 10.00 oefenen CNGO lid Piet Jacobs e.a. de Stokvorm in het Wilhelminapark. 
Deze vorm is een meer dynamische bewegingsvorm dan bijv. Taijiquan.. Het verbetert je energie 
circulatie, je lenigheid, coördinatie en timing maar bovenal is het heerlijk ontspannend om te 
doen. 
Ze zijn nog maar met een klein groepje. Dus extra deelnemers zijn welkom. 
 
CNGO steunt Gambia in West Africa 
Wij danken opnieuw veel leden die goederen hebben ingeleverd voor Gambia. We hebben dit 
jaar al zo’n 70 dozen kunnen versturen. Maar.. we krijgen ook veel spullen binnen die we niet 
kunnen versturen (té versleten of te groot om te verzenden). Ons huis staat momenteel vol en ook 
de verzendkosten lopen te hoog op. 
Daarom vragen we nu enkel nog naar goede kinderkleding en –nog goede- schoenen. Ook oude 
mobieltjes zijn welkom. Deze worden verkocht door een stichting in Gambia en van de opbrengst 
kunnen kinderen naar school. 
We danken ook de familie die € 50,-- heeft overgemaakt op de bankrekening van onze stichting 
Future for Africa. Dit nummer is NL38 INGB 0008564145 
Wanneer u een bijdrage op deze rekening stort vragen we dit ons te laten weten op email 
rinusvandenbroek@cngo.nl. Want we willen donateurs later graag informeren waarvoor het geld 
is gebruikt. Er komen veel emails binnen, wanneer u een schenking doet noem het onderwerp van 
de mail dan: “Gambia storting” . 
Namens de mensen in Gambia nog eens hartelijk dank. Anky, Emma en Rinus. 
 

Hiernaast zien we enkele familieleden van 
Karamba Saidy. 
 
Door de steun van onze Stichting Future 
for Africa heeft hij werk gekregen, een huis 
en voedt hij nu 22 monden. 
 
Hij en zijn vrouw waren zo dankbaar dat ze 
hun jongste kind Rinus hebben genoemd. 
 
Ik was daar niet blij mee en heb hem dit ten 
strengste afgeraden.  
Gambia is een moslim land en je weet 
nooit hoe de ontwikkelingen in de 
toekomst zullen zijn. 
Misschien is het over 15 jaar helemaal niet 
handig dat hij een westerse naam heeft. 
Maar… ze wilden het absoluut. 
 
Rinus is de kleinste op de foto met de  
ketting om, links naast ‘grote Rinus’. 
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Terugblik op BOCAM diploma uitreiking met een speech van Rinus 

Op vrijdagavond ontvingen 14 afgestudeerden hun BOCAM diploma. Het was een gezellige en 
ook drukke avond. De geslaagden hadden introducés meegebracht en omdat acht geslaagden ook 
hadden deelgenomen aan de Chinareis waren er ook veel andere deelnemers van deze reis 
aanwezig. 

Iedere docent ontving persoonlijk van leerlingen een map met leuke herinneringen. 

Na de speech van Rinus vroegen enkele leerlingen om deze ook op papier te verspreiden. 
Dit doen we nu in deze nieuwsbrief. 
 
Hieronder de speech 

Even iets over de geschiedenis van het land waar onze meeste BOCAM kennis vandaan komt.  
Direct na de 2e wereld oorlog lag China in puin. Door de bezetting van de Japanners en door de 
burgeroorlog van Mao tegen Tsjang Kai Sjek. 
Veel ellende en armoede, de leeftijdsverwachting lag maar iets boven de 40 jaar. 
Ook zeggen de statistieken ons dat er in geheel China maar 38 artsen over waren. Vrijwel alle 
artsen waren gevlucht voor het communisme van Mao. Achtendertig artsen om te zorgen voor  
één derde deel van de wereldbevolking. 
(door de één kind politiek is dat inmiddels anders:  nu heeft China minder dan een vierdedeel) 
 
De Chinese geneeswijze en bewegingsleer was voor de oorlog niet voor het gehele volk. Het 
werd toegepast in kloosters en verder vooral door de adel en door sommige families die hun 
kennis en kunde aan elkaar doorgaven. 
Maar Mao was niet dom. Hij wist dat je, wanneer je de revolutie wilde laten slagen, je de mensen 
meer eten en meer gezondheid moet geven. 
Daarom heeft hij noodgedwongen duizenden ‘blote voeten dokters opgeleid’. 
De naam zegt het al: ze hadden niet eens schoenen aan hun voeten maar ze hadden wel de kennis 
van de eeuwenoude Natuurfilosofie die ze in het hele land zijn gaan verspreiden.  
Ze leerde de mensen in koude streken verwarmend voedsel te gebruiken.  
Ze leerde ze moxa te maken en oefeningen te doen en zichzelf te masseren voor hun gezondheid, 
en kruiden, planten en mineralen te gebruiken. 
Zo werd de Chinese geneeswijze en de Qigong naar het hele volk gebracht. 
Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de gezondheid en het geluk van de Chinezen.  
Nu is hun levensverwachting al achter in de 60 jaar. 
 
De Chinese Natuurfilosofie wordt ook wel de leer van het Evenwicht genoemd. Mooi gezegd in 
boeken: de leer van het Grote Universele Energetische evenwicht. 
Balans is een kernbegrip, niet alleen in de Qigong en Taijiquan, maar in het hele Taoisme. Balans 
tussen geven en nemen; tussen denken en voelen; tussen doen en rusten. 
Helaas kunnen we zeggen dat onze aardbol en onze wereld steeds meer uit balans raakt. We 
nemen en vergeten te geven, waardoor de aarde uitgeput raakt. 
Opwarming door Co2, orkanen en typhonen, aardbevingen, droogte of juist overvloed aan 
water….  Oorlog, honger, armoede, veel kindersterfte… 
De aarde is uit balans. 
 
Alles is in essentie één is de eerste natuurwet (afkomstig van wuchi). 
Zo groot zo klein zegt de Chinese filosofie.  
Dus ook de mens raakt hierdoor steeds meer uit balans. 
Onze welvaart is enorm, maar ons welzijn is beduidend minder. 
 



	 7	

In Nederland zijn er nog nooit zoveel verslaafden geweest of mensen die afhankelijk zijn van 
medicijnen. Er is veel depressie, ook bij kinderen en jonge mensen; de psychiatrische 
inrichtingen zitten overvol en ziekten als kanker, Alzheimer, reuma, ADHD, ME, fibromyalgie, 
Crohn, hersenbloeding, enz enz. nemen alleen maar toe.  
Ook normale zaken zoals zin en plezier hebben in het leven, kunnen lachen, goed slapen en de 
grote boodschap doen gaan vaak niet meer goed. 
 
Daarom is er juist nu dringend behoefte aan ‘blote voeten dokters in Nederland’ aan Bocammers 
dus. 
Bocammers die helpen om weer balans te vinden. 
Balans door in ons koude klimaat mensen te leren om verwarmend te eten, toch zeker in de 
winter en geen producten die op duizenden kilometer afstand in de tropen groeien. Want dat 
brengt yin en yang uit balans en geeft op termijn klachten zoals reuma en moeheid. Mensen leren 
te luisteren naar de natuur en de orgaanklok te gebruiken., i.p.v. ’s nachts te leven of achter de PC 
te zitten. Mensen leren dat ze zelf door eten, oefenen en mediteren de kwaliteit van hun leven 
kunnen verbeteren. En ze te leren energie te delen en met elkaar uit te wisselen want dat is van uit 
de Drie Krachten gezien nog de belangrijkste energie. Nog belangrijker dan licht, lucht, water en 
voedsel. 
 
Wij zeggen al in de beginmap van het eerste jaar van de BOCAM opleiding: 
Niet de dokter geneest je, maar je geneest je zelf.  
Niet de priester, guru of politicus bepaalt hoe jij denkt en wat jij doet, maar denk en handel zelf. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid en je kwaliteit van leven. 
 
Dit doe je door te luisteren naar je lichaam, door te voelen en te ervaren en zelf te  kiezen wat 
goed voor je is. En door energie te delen met anderen. 

De natuurwetten die we hebben geleerd kunnen ons hierbij helpen. 
Niet oordelen, maar be-oordelen, zelf ervaren..  
Dat is beide hersenhelften in balans gebruiken. 
Dat geeft wezenlijke kennis. 
De krachten van yin en yang, van de Santi en de Vijf Elementen in balans brengen.  
Dan kan jouw Tao zich openbaren. 
 
Wanneer we weer gevoel krijgen voor onze eigen natuur, leren te luisteren naar de 
wetmatigheden in de natuur …kan niet alleen de mens maar ook de maatschappij, het milieu en 
de aarde weer in balans komen. 
Jullie bocammers hebben geleefd en gewerkt met de natuurwetten en zelf gevoeld en ervaren wat 
dit oplevert. Vertel het voort, verspreid jullie kennis door ook anderen de vruchten te laten 
plukken. Jullie bocammers zijn hard nodig, juist in deze tijd. 
 
Ga aan de slag en deel je kennis en kunde met anderen,  
dat is de hartewens van de docenten. 
				 
Recept	voor	gezonde	pap	volgens	het	principe	van	de	vijf	elementen	
Afgelopen zomer was er een Chinareis vanuit het CNGO met 29 deelnemers. Zij kregen o.a. les 
van meester Wang, een expert op het gebied van de Traditionele Chinese Geneeswijze. 

Hij heeft de leerlingen een pap recept gegeven. Een bijzonder versterkende en genezende pap 
waarvan we hieronder het recept geven. 
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De ingrediënten kunt u waarschijnlijk vinden in uw supermarkt, lukt dat niet dan zal het zeker 
lukken in de Chinese winkel in de Kruisstraat (nabij Besterdplein). Ook in de Asia winkel op de 
Korvelseweg hebben ze de ingrediënten.  

Voor een kilo pap heb je nodig: 	
300g  Kleverige rijst 
150g  Groene bonen 
150g  Gierst  
100g  Parelgort 
100g  Rode bonen 
50g  Gedroogde longan 
 

Een kilo pap is veel. Het advies van Mr. Wang is om dit tweemaal, hooguit driemaal in de week 
te eten. Het beste is om het teveel in te vriezen. 

Effecten 

Versterkt de milt en maag, beschermt de lever en voed de longen. Reguleert de functies van de 
vijf organen en zorgt voor een mooie, egale huid.  

Voedt het Yin, nieren en hart. Verlengt het leven en vertraagd veroudering.  

Kleverige rijst – verwarmt je maag  
Groene bonen – verwijdert interne hitte en gifstoffen  
Gierst – verbeterd je lever en je ogen  
Parelgort – ontspant de ingewanden 
Rode bonen – goed voor de galblaas  
Longan – versterkt het Qi en voedt het bloed  
Trilzwam – helpt bij het plassen 
Lotus noten – vermindert interne hitte en helpt bij tinnitus  
Chinese yam – versterkt en voedt de maag, helpt bij het verteren  
Windeklokje – versterkt de nieren en voedt het hart  
Solomonszegel – voedt de longen en vermindert slijm  
 
BOCAM therapie in het CNGO 
Wilt u een gedegen onderzoek, onze Body & Mind Check Up (duur ruim 2 uur) en daarna werken 
aan een betere gezondheid en of verminderen van chronische klachten? Dan is BOCAM therapie 
wellicht iets voor u.  
Het onderzoek en de consulten worden (tot een bepaald bedrag) vergoed door uw 
ziektekostenverzekeraar.  
Overigens hoef je niet ziek te zijn om eens een volledige gezondheids check up te doen.  
Zo zijn er ook (top-) sporters die een BMC aanvragen om hun prestaties te verbeteren. Een 
bekende sporter die begeleiding heeft gekregen in het CNGO is bijvoorbeeld Patrick Kluiver (ex-
voetballer van Nederlands elftal). 
 
 
 

50g  Trilzwam/tremella 
50g   Lotus noten 
30g  Chinese Yam 
10g  Windeklokje 
10g  Solomonszegel 
Naar smaak Witte suiker 
	


