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Samenvatting nieuwe of onlangs gestarte lessen

- Omdat de maandagochtendles van half tien in Qigong van Naomi erg druk werd bezocht  
 zijn we op dezelfde tijd gestart met een extra Qigong les door Louis.
- Nieuw: op dinsdagavonden is er m.i.v. 6 oktober een les in Kung Fu voor kinderen. Deze  
 nieuwe les is van 19.00 tot 20.00 uur, de docent is Joshua Bruers (voor info over Joshua  
 zie de Nieuwsbrief September). De les is voor kinderen van 8 tot 15 jaar.
 Voor kinderen geldt een apart inschrijfformulier omdat de prijs lager is en er tijdens de   
 vakanties geen les wordt gegeven. Kinderen betalen € 25,-- per maand. De eerste les is  
 een gratis proefles. Zie verderop een artikel van Joshua over de ‘kids kungfu’.
- Ook op dinsdagavond maar dan om 20.15 uur is Joshua gestart met een les in Taijiquan  
 toepassingen en Push Hands. Gevoelstraining op hoog niveau! Omdat we hierbij soms   
 contact maken is het verstandig om bij deze les een mondkapje mee te brengen.
- Er zijn nieuwe beginners lessen gestart in Tai Chi (Taijiquan) met Qigong op 
 dinsdagavond 19.00 uur, donderdag 10.45 en 20.15 uur.  Dinsdagavond en donderdag   
 ochtend geeft Rinus les, op donderdagavond Louis.
- Nieuw: op donderdagavond start er op 8 oktober een les in yoga. Een nieuwe les van
        een nieuwe docent. Zie artikel van de docent verderop.

“Wil je intensief met Tai Chi Chuan  (Taijiquan) aan de slag en je Vorm verder verdiepen? Dat kan 
met de workshop cyclus van 12 zondagochtenden van 10 tot 12.30 uur in Het CNGO.
Je kunt eerste aan één workshop meedoen (bijdrage € 25,--) en daarna beslissen of je voor de 
andere workshops inschrijft (= aantal workshops maal € 25,--)

Er zijn een aantal verschillen tussen de Oude en de Nieuwe Yangstijl. Daardoor wordt deze oude 
Vorm vaak nog intensiever beleefd.
- In de oude Yangstijl worden veel spiraalvormige en golvende bewegingen gebruikt.
- De rug is niet statisch maar veel meer in beweging dan in onze normale Yangstijl
- Je beweegt niet continu in één tempo, maar met vertragingen en versnellingen, de zgn.     
  fajing, letterlijk explosieve energie.
  Met een snelle beweging en op een snelle uitademing komt energie vrij. Deze kan gebruikt  
  worden voor de zelfverdediging, maar vooral voor het loslaten van afgewerkte energie en 
  opgekropte emoties. Daardoor ontstaat er ruimte voor het opnemen van nieuwe energie. 
  Dus hoewel de vorm dichtbij de martiale kunst staat heeft het ook een sterke werking op          
  het meditatieve en het gezondheidsaspect.

Bepaalde technieken uit de krijgskust openen specifieke meridianen en stimuleren zo de ge-
zondheid. Ook de spiraal- en golfbewegingen die de innerlijke kracht vergroten, maken tevens 
het lichaam en de gewrichten los en masseren de innerlijke organen. En laten de qi door het hele 
lichaam circuleren.

Cursus: de Oudste Yangstijl, volgens Yang Lu Chan
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Op dinsdagavonden 19.00 uur.
Hieronder een artikeltje van docent Joshua over zijn lessen:

“KIDS KUNGFU: Zelfverdediging & Weerbaarheid

Speelse Wijze
Het kids kungfu programma wordt op een speelse wijze les gegeven en  volgens een oude 
chinese filosofie.  Samenwerking, vertrouwen, coordinatie, attitude/moraal en weerbaarheid zijn 
aspecten die we tijdens de kids kungfu graag bijbrengen.

Anti Pesten
De juiste copings mechanisme (sociale reflex), dapperheid (zeggen wat je denkt en opkomen voor 
een ander), weglopen van een situatie zonder ervan te vluchten en wanneer je jezelf wel dient te 
verdedigen.

Practische Methode
Uit de verschillende stijlen van kungfu zijn de practische en bruikbare delen gekozen. Deze delen 
zijn als korte vormen uit te voeren maar ook inzetbaar voor zelfverdediging. De practische manier 
van lesgeven zorgt ervoor dat het inzicht van de “Kids” in hun kungfu op een trapsgewijze 
manier vergroot. Ze zullen daarom de directe ervaring verkrijgen van verbetering van hun eigen 
bekwaamheid.

De Kungfu
Shaolin Kungfu (dieren stijlen), Quan Fa (Chinees Boxen), Taiji Quan (gevoels oefeningen),  Shuai 
jiao (worstelen), Qinna (Chinese Jiujitsu) en Zen (Meditatie).
Aap, Panda/Beer, Slang, Panter, Kraanvogel, Bidsprinkhaan, Tijger, Draak en Schildpad (Zen).
Al deze dieren stijlen hebben een uniek karakter zoals: snelheid, kracht, evenwicht, soeplesse etc. 
maar ook unieke bekwaamheden voor het zelfverdedigings aspect. Het Zen gedeelte is als een 
soort lijn tussen de stijlen in de vorm van mentale helderheid en connectie tussen lichaam en 
geest.
De Kids kungfu heeft zijn oorsprong in traditionele kungfu maar aangepast aan hedendaagse 
inzichten en verandering.

Schildpad/Zen (Meditatie)
Vele kennen het woord Zen maar wat houd het in? Mindfullness is bijvoorbeeld een onderdeel 
van Zen maar omgaan met stress en situaties ook. Meditatie wordt daarom als tool ingezet om 
de kinderen de kunst van het ontspannen bij te brengen. Dit houdt verschillende dingen in zoals: 
ademhaling, houding , maar ook aspecten tussen lichaam en geest.

Nieuw: Kung Fu voor kinderen van 8 
t/m 15 jaar

De cursus wordt gegeven door onze ervaren docente Marian Scherpenisse
‘Ikzelf ervaar deze stijl als ontzettend rijk en boeiend. Het beoefenen van deze vorm heeft mij erg 
geïnspireerd en nog meer diepgang gegeven aan het beoefenen van mijn Tai Chi Chuan’.

Benieuwd geworden? Probeer één workshop en beslis dan over de hele cursus.
Data 2020 / 2021:  4 okt., 15 nov., 13 dec., 10 jan., 31 jan., 20 feb., 7 mrt., 21 mrt., 2 mei, 16 mei, 13 
juni, 27 juni”. 



4

Hoera: nieuwe docent! Nieuwe yoga les op donderdagavonden

De yoga les van Marian op maandagavond wordt al jaren 
heel druk bezocht. Daarom zijn we op zoek gegaan naar 
nog een goede docent voor yoga. En we zijn blij weer een 
docent te hebben gevonden waarvan we overtuigd zijn van 
haar kwaliteit. 
Hieronder stelt de docent zichzelf voor:
Hallo, mijn naam is Annemarie Westerbos (46 jaar) en met 
ingang van 8 oktober geef ik voortaan hatha-yogales op 
donderdag avonden van 19.30 – 20.30 uur. 
Ik ben opgeleid bij de Blikopener tot 
hatha- raja-yogadocent. 
De ‘ha’ van hatha staat voor de zon (yang) en ‘tha’ voor de 
maan (yin). De fysieke hatha-houdingen verenigen de yang 
en yin in het lichaam. Raja betekent ‘koning’ of ‘koninklijk’ 
en gaat over meditatie en ademhalingstechnieken. 

Tijdens mijn vierjarige opleiding heb ik bijscholingen 
gevolgd in onder andere yoga nidra (een systematische 
methode waarbij naar complete fysieke, mentale en emo-
tionele ontspanning wordt toegewerkt) en mantra–yoga. 

Niveaus
Het programma is practisch, opbouwend en bestaat uit verschillende niveaus. Deze niveaus 
worden aangeduid met banden, tussen-graden worden aangeduid met een slip (stoffen strook). 
Om de drie maanden vind er een examen plaats wanneer deze niet wordt behaald kan tussentijds 
de graduering alsnog plaatsvinden bij genoeg bekwaamheid.

Extra
Vanaf de witte band zal er via youtube materiaal beschikbaar worden gemaakt om thuis te 
oefenen. De witte band staat voor het apen programma.

Kleding
Tijdens de training graag sportschoenen, training/jogging broek en een t-shirt (liefst wit) dragen. 
Op koude dagen zijn trainings vesten of dergelijk toegestaan.

Eigen bijdrage: 
De eigen bijdrage zijn nodig om de lessen zo goedkoop mogelijk te houden en om duidelijkheid te 
scheppen waarvoor de bijdragen worden gebruikt. U wordt optijd op de hoogte gesteld wanneer u 
hieraan dient te voldoen.
• Vanaf het niveau “Panter” dient men bokshandschoenen aan te schaffen va. €12,- 
 bijvoorbeeld bij “Decathlon”.
• Eenmaal een jaarlijkse bijdrage van €17,50 voor aanschaf materiaal (voorbeeld banden)”

Opmerking Rinus: vele onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen die een holistische 
zelfverdediging sport beoefenen (zoals onze Kids Kungfu) meer zelfvertrouwen hebben, zich beter 
kunnen concentreren, beter presteren en zowel fysiek als mentaal gezonder zijn dan andere 
kinderen.
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Mantra’s zijn helende klanken, woorden of zinnen die je gebruikt om je aandacht te focussen. 
Je kunt hiermee op een positieve manier je gedachten ergens op richten waardoor je je geest en 
lichaam kalmeert. 

Yoga gaat wat mij betreft niet om de perfecte vorm of beweging. Maar om de met aandacht 
gestuurde richting van een houding of beweging, rekening houdend met de begrenzingen in het 
lichaam zoals jij die ervaart. Iedereen kan deze natuurlijke vorm van bewegen beoefenen. Het zijn 
houdingen die je kinderen en huisdieren van nature al ziet maken. 
Misschien overbodig om nog eens te vermelden, maar deze les is bedoeld voor iedereen. 
Of je nu geen, een beetje of veel ervaring hebt; je bent van harte welkom

Workshop Qigong: Reinig je systeem en versterk de Longen

Zondag 18 oktober van 10.00 tot16.00 uur, door Marian Scherpenisse. 
Bijdrage: voor CNGO leden, Bocam studenten en leden van de SBB (beroepsvereniging van de 
Bocam) € 65,--  Voor niet leden is de prijs € 80,--                  

In deze workshop leer je een serie reinigende Qigong, met aansluitend Qigong om de longen te 
openen en te versterken.
In de herfst maakt de natuur een beweging naar binnen. Bomen laten hun bladeren los en er komt 
meer rust en stilte. Het is de periode die volgens de Chinese Geneeskunde hoort bij loslaten en 
zuiveren.
Daarom is het juist nu belangrijk om ook zelf meer nadruk te leggen op oefeningen die je helpen 
los te laten en te zuiveren.                            
In deze reinigende Qigong leren we een serie oefeningen die met o.a. strijkingen, schuddingen 
en visualisaties, helpt ontladen. Opgehoopte stress, fysieke spanning, maar ook belemmerende 
overtuigingen kunnen los komen uit je systeem.
Daardoor ontstaat ruimte. Deze ruimte vullen we met nieuwe, frisse Qi. De kracht en de energie 
die binnenstroomt met de adem, noemen we de Ademqi.  Door ons open te stellen voor de nieuwe 
adem, ons te vullen met nieuwe Ademqi, vullen we onszelf met nieuwe levensenergie.
We leren een aantal krachtige oefeningen met de nadruk op het  openen van de longen en 
daarmee het versterken van het afweersysteem. Door deze Qigong regelmatig te doen, voeden we 
de longen en daarmee onze kracht en vitaliteit.
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Zondag 1 november door Bocam coach Jolanda van Rijswijk
De workshop is van 10.00 tot 15.30 uur (incl. pauze) De bijdrage voor CNGO leden en SBB leden 
en huidige bocam studenten betalen € 60,--  De prijs voor niet-leden is € 80,--

Workshop Qigong: verjongings oefeningen van de Gele Keizer

Hui Chun Gong:  oefeningen van de Eerste Keizer van China
Hui Chun Gong, ofwel “verjongingsoefeningen” zijn 18 
prachtige oefeningen.
Tot voor kort waren ze nog geheim.
Historie: De Eerste Keizer, Hoang Ti, of ook wel de Gele 
Keizer genoemd, was diegene die in China structuur bracht 
door regels, wetten, uniformiteit in maten en gewichten, en 
een bijdrage leverde aan de gezondheidskennis. Hij is ook 
verantwoordelijk voor de Lange Muur en de 
Terra Cotta-soldaten. Hij was behalve Keizer ook 
arts/acupuncturist en beoefende Qigong.

Hij is bekend van het boek (naar schatting 2674-2575 voor Christus) Ling Tsju tsjing. In dit boek 
heeft Hoang Ti studiegesprekken met zijn hofartsen. Het is heden nog steeds een basisboek voor 
acupuncturisten.
De kennis van de Keizer op gezondheidsgebied was enorm.
Ook op het gebied van Qigong. Hui Chun Gong “verjongingsoefeningen” zijn oefeningen die je zo 
pril als de lente houden. Hui Chun Gong werd alleen door een elite om de Keizer heen beoefend. 
Het bleef op deze wijze voor andere geheim. Maar er waren ook enkele monniken die het geheim 
kenden en bewaarden.
Een monnik heeft kort geleden besloten de Hui Chun Gong aan enkele andere door te
geven. Ik heb ze begin 2000 mogen leren. De serie is zo mooi dat ik het nu tijd vindt om na jaren 
ervaring ze door te geven.
In de 18 oefeningen vindt je bewegingen die een enorme sierlijkheid hebben. De oefeningen
zijn eenvoudig maar zeer doordacht. Allen gericht op de lichamelijke en geestelijke
gezondheid. Ze zijn echt prachtig. Heerlijk om te doen en om jezelf en/of je cliënten en
leerlingen gezond te houden.
De oefeningen versterken de algehele conditie en spieren, goed voor alle gewrichten en
organen, zenuwstelsel, circulatie, aderen en doorbloeding en het hormonale stelsel.
Voor meer informatie over de docent: JolandavanRijswijk-deMaat  www.in-je-element.nu  

Workshop Qigong voor de Nieren, gezonde botten en meer energie 
in de winter

Zaterdag 14 November van 10.00 tot 16.00 uur. Door Marian Scherpenisse. Bijdrage: voor CNGO 
leden, Bocam studenten en leden van de SBB (beroepsvereniging van de Bocam) €65,--  
Voor niet leden is de prijs €80,--                  

Tijdens deze workshop leer je 4 Qigong oefeningen uit de serie Qigong voor de Nieren. Elk van 
deze Nieroefeningen is een klein Qigongvormpje die de energie in de nieren en benen versterkt. Er 
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We willen onze nieuwe medewerker Bart even voorstellen

Zeker leden die overdag komen zien 
de laatste tijd een nieuwe gezicht op 
kantoor of bij de bar. 
Dat is Bart, zoon van Anky en Rinus. 
Bart helpt op kantoor en met allerlei 
organisatorisch werk en is tevens in 
ons centrum aan het revalideren.
Hij heeft al vele jaren ernstige 
rugpijnen. In eerste instantie kon men 
in het ziekenhuis in Tilburg niets vin-
den. Daarom is hij naar een 
gespecialiseerd rug-ziekenhuis in 
Polen gegaan.
Daar ontdekten ze drie hernia’s. Waar-
van één tussen de schouderbladen.

worden bepaalde acupunten (veelal op de niermeridiaan) geklopt en gemasseerd.
-Als de nieren sterk zijn is het hele lichaam sterk en is er een goede gezondheid en vitaliteit. 
 Zeker in de winter (het seizoen dat hoort bij de nieren) is het belangrijk om extra aandacht te  
 besteden aan het voeden van de nieren. Het is het versterken van het fundament. Samen met 
 de  longen zorgen de nieren voor een goede weerstand tegen griep, verkoudheid, corona enz.
-In de winter gaat de energie meer naar binnen en ook dat is de kracht van de nieren. Het
 hoort bij de diepste lagen van je lichaam, je wervelkolom en botten maar ook je diepste
 wezen. Verbinding met jouw doel en bestemming. Wat past bij mij, wat is mijn  weg?
-De nieren horen bij het element water. Water beweegt, stroomt en is constant in beweging. 
 In onszelf staat het element water  voor de kwaliteit van het meebewegen, het vermogen zich
 te kunnen aanpassen en zachtmoedigheid.   
 Samengevat werken we in deze Qigong workshop met deze drie aspecten van de nieren:
 versterken, verdiepen, verzachten.

“Deze hernia is zo ernstig dat je bij een verkeerde beweging verlamd kunt raken” zei de specialist 
in Polen. In Nederland gekomen is hij onderzocht in de St. Maartenskliniek in Ubbergen, zij zijn 
gespecialiseerd in hoge hernia’s.
Ook daar zagen ze nu de drie hernia’s en werd hij – net als in Polen – gewaarschuwd voor het 
gevaar van de bovenste hernia. “we moeten snel opereren om dit gevaar af te wenden” zei de 
neurochirurg. Een aantal weken later werd hij gebeld door de kliniek met de mededeling dat “ze 
opereren toch niet aandurven”? Bart is vervolgens nog twee weken naar een pijnkliniek gestuurd. 
Hier helpen ze je om te leren om te gaan met pijn. Verder kon men niets meer voor hem doen!?
Daarom is Bart nu met Bocam therapie en Tai Chi in ons centrum aan herstel aan het werken.
Hij voelt al duidelijk verbetering, ‘de pijn is vaak minder’.  In het verleden hebben we meerdere 
mensen met ernstige rugklachten kunnen helpen. We zijn er van overtuigd dat we ook Bart van 
zijn pijnklachten af kunnen helpen.
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Corona afspraken

Het aantal besmettingen neemt weer snel toe. Daarom is het belangrijk om onze corona afsprak-
en goed op te volgen:
- Bij verkoudheid met koorts of benauwdheid of keel- of hoofdpijn vragen wij u thuis te 
 blijven en op een andere tijd de les in te halen.
- Niezen, hoesten in je elleboog.
- Anderhalve meter afstand houden.
- Handen ontsmetten bij binnenkomst, 20 seconden lang inwrijven.
- Omdat het ’s ochtends in ons centrum drukker is vragen we je de looproute te volgen
 (zie pijlen). Heb je les in de Kraanvogelzaal (zaal met garagedeur), loop dan langs de   
 kleedkamers naar achteren, door de Lotuszaal en dan door de gang naar Kraanvogelzaal.

Zo hopen we dat we kunnen blijven bewegen. Want, zoals de wetenschap heeft aangetoond (zie 
eerdere nieuwsbrieven): er is op de hele wereld geen betere methode om je weerstand tegen 
infectie ziekten te vergroten dan Qigong en Taijiquan!!!

Van Angela Verkade, bocam coach die werkt 
vanuit Raalte, Almere en Zoetermeer.

“Vandaag kwam ik deze foto tegen of eigen-
lijk een groepsfoto van het 1e weekend van 
de 3-jarige BOCAM-opleiding waar ik voor 
geslaagd ben. De meeste mensen kennen mij 
als een (mode) poppetje met maatje 34 (ben 160 
cm) Deze foto is genomen Oktober 2014, hier 
woog ik bijna 80 kilo, had ik steunkousen aan en 
kon ik niet verder dan 200 meter lopen en 
daarna had ik verschrikkelijke pijn in mijn 
schenen en kuiten en ik ben geen aansteller.
Ik slikte 8 tot 10 pillen per dag waaronder 
prednison voor de aanval van galbulten die ik in 

Op Facebook zagen we een verhaal van een bocam coach

mei dat jaar kreeg en nooit meer was weggegaan en sterker...erger werd. Daarbij kreeg ik 
hartritme stoornissen, hield heel veel vocht vast, kon mijn benen bijna niet buigen én astma en 
als de histamine nog hoger werd een gratis botox behandeling oftewel een hele dikke bovenlip 
waar de vrouwen die graag met een Duck face op de foto willen jaloers op zijn. 
Mijn lichaam ging in protest na een zeer intensieve periode van stress......zakelijk, privé en een 
half jaar mijn zoontje lesgeven op school.....lang leven passend onderwijs. 

Omdat ik in de reguliere geneeskunde vastliep...er werd letterlijk gezegd “hier heeft u een recept 
voor een half jaar pillen en succes want hier gaat u niet meer vanaf komen” ben ik verder gaan 
zoeken en kwam ik bij de BOCAM opleiding uit. 
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De BOCAM-opleiding bestaat eruit dat je het eerste jaar voor je zelfontwikkeling kunt volgen en 
dat deed ik dus. Ik begon met Qigong op de stoel omdat ik sommige oefeningen staand niet kon 
volhouden. Ik heb mezelf op de rit gezet, een dieet heb ik zelf samengesteld aan de hand van de 
informatie die ik had verzameld en wat uit de onderzoeken was gekomen. Door de lessen in TCM, 
Qigong, Tai Chi, Filosofie, Voeding en Massage ging ik beter begrijpen waar de verstoringen zaten 
in mijn lichaam en waar ik dus op moest gaan letten. 

Door het intensieve karakter van de opleiding wordt je gedwongen jezelf een spiegel voor te 
houden of die wordt je voorgehouden door je medestudenten. 
Begin 2015 woog ik 10 kilo minder en eind 2015 ruim 20 kilo. Dit verhaal is niet om zielig te doen 
of medelijden te vragen want iedereen heeft een persoonlijk proces waar hij of zij doorheen gaat. 
Tuurlijk zijn er meer opleidingen die je stimuleren om je persoonlijk verder te ontwikkelen. Elke 
BOCAM student gaat een persoonlijk proces klein of groot aan, bij de één is deze meer zichtbaar 
als bij de ander. 

Als BOCAM-therapeut/coach weet ik dus uit eigen ervaring wat een cliënt te wachten staat want 
ik heb het hele proces zelf doorgemaakt. 
Overigens gaat het met mijn stofwisseling ziekte steeds beter en verwacht ik over een aantal 
jaren de meeste voeding weer te kunnen eten waar ik nu ziek van wordt, toch zal ik altijd moeten 
oppassen maar ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als mens. 
Een BOCAM- Therapeut kan verschillende ziektebeelden of aandoeningen verhelpen of vermin-
deren, denk daarbij aan hartritme stoornissen, burn-out, reuma, fybromyalgie, astma, allergieen, 
Artritis, Atrose, Scoliose, COPD, Diabetes enz. Door de toepassing van Chinese Geneeskunde 
maar ook Westerse inzichten en technieken kan de kwaliteit van leven zoveel verbetert worden bij 
mensen die chronische ziekten hebben. Voor meer infomatie over de opleiding zie www.cngo.nl/
bocam”.  Website Angela: www.neijingtu.nl

The Gambia 

In dit kleine Afrikaanse land (1/3 van Nederland) kwam kindersterfte door honger slechts zelden 
voor. Wel weten we dat er families zijn die maar één maaltijd per dag hebben en soms zelfs een 
dag moeten overslaan. De inkomsten van het land komen voor het grootste deel van toerisme. 
Dat is nu al maanden gestopt. Helaas zijn er nu wel kinderen die sterven van honger.

Leden van het CNGO zorgen dat 6 kinderen naar school kunnen, waarvan de ouders dat niet 
konden betalen. Daarnaast steunen Anky en Rinus vier kinderrijke families.
Naast vele bananendozen met kleding, schoenen e.d. hebben we een familie een tweedehands 
auto gegeven en een andere familie een trapnaaimachine. Hierdoor kunnen ze inkomen 
verwerven. Voor enkele families hebben we nu –bij uitzondering- ook geld overgemaakt zodat ze 
kunnen eten in deze moeilijke tijd. We danken alle leden voor hun steun !!!

Wil je financieel steunen dan kan dat op rekening van onze stichting Future for Africa: 
NL 38 INGB 0008 5641 45 o.v.v steun Gambia. Ook zijn we op zoek naar wat exclusievere 2e 
hands goederen, die we aan de rijkeren in Gambia kunnen verkopen om met de opbrengst de 
armen te helpen. Hierbij denken we aan: oude mobieltjes, brillen, gereedschap, computers, 
muziek installaties, scheerapparaten, naaimachines, goede pannen en bestek, etc. Ook (nog 
goede) schoenen en kinderkleding is welkom. 

Tot slot wensen we, namens onze docenten, iedereen weer veel plezier, ontspan-
ning en groei in gezondheid toe met onze lessen!


