
Beste, 
Hieronder (en in bijlage) vindt u meer informatie over de professionele taijiwuxigong opleiding, 
alsook data voor 2 vervolgweekends van de taiji opleiding in Nijmegen. 
  
  
Professionele Taijiwuxigong opleiding in Nederland 
De laatste onder leiding van Dr. Shen Hongxun 
  
Nadat Dr. Shen met pensioen is gegaan, waren er nog veel technieken van Buqi, Taijiwuxigong 
en Taiji 37 waaraan hij nog aandacht moest besteden. Daarom hebben leerlingen in 
verschillende landen hem gevraagd om lessen te blijven geven. 
  
Op dit moment is de Taijiwuxigong professionele cursus de belangrijkste die hij gaat geven. De 
behoefte is groot onder de studenten en de leraren om meer diepgang te krijgen in 
Taijiwuxigong. Vorig jaar is deze cursus al in Engeland en Frankrijk begonnen. Velen uit andere 
landen en ook Nederland hebben intussen deze lessen bezocht. Engeland wordt in dit voorjaar 
afgesloten en Frankrijk eind juli 2009. 
  
De Taijiwuxigong  professionele cursus, in Nederland, duurt totaal 18 dagen van ruim 5 uur les 
per dag en is verdeeld over 8 weekenden in 2009 en 2010.  
Dr. Shen zal een dieper inzicht geven in de technieken van dit systeem.  
Taijiwuxigong blijft zich ontwikkelen. Dr. Shen vindt het essentieel dat ook u zich hierin kan 
blijven ontwikkelen. Vandaar dat deze jaarcursus zo van belang is. 
  
Cursusgegevens (wijzigingen voorbehouden) 
  
Data in 2009: 8, 9 & 10 mei / 27 & 28 juni / 10 & 11 oktober / 5 & 6 december. 
  
Data in 2010: 5, 6, & 7 februari / 20 & 21 maart / 1 & 2 mei / 26 & 27 juni.  
  
Lestijden: iedere lesdag van 10.00u t/m 17.00u 
  
Locatie voor de eerste weekend:  
Sociaal Cultureel Centrum, Perron-3 te Rosmalen 
Hoff van Hollantlaan 1 
5243 SR Rosmalen  
Telefoon: 073 8507550  
  
Het prestigieuze centrum Perron-3, staat direct naast het treinstation van Rosmalen, net buiten 
Den Bosch. De keuze voor dit centrum heeft ook te maken met de ligging en bereikbaarheid 
voor zowel Nederlandse als Belgische deelnemers.  
Voor meer info en routebeschrijving bekijk de website: www.perron-3.nl 
  
Tarieven: 
Voor de 3-daagse cursus zijn de kosten totaal €210,- 
Voor de 2-daagse cursus zijn de kosten totaal €150,- 
  
Speciale korting 
Betaalt u voor de eerste 3-daagse cursus en de daaropvolgende drie 2-daagse cursussen in één 
keer, dan betaald u niet €660,- maar €620,-. 



  
Deze opleiding is voor iedereen die verdieping willen in Taijiwuxigong en voor mensen die graag 
leraar willen worden. Ook de bestaande leraren dienen deze opleiding te volgen om een 
officieel diploma te krijgen. Om officieel erkend te worden als leraar dient u naast dit diploma 
ook een Buqi diploma te hebben, de nodige ervaring met eigen training te hebben en een 
officiële erkenning krijgen van Buqi Instituut Internationaal. 
Voor de potentiële leraren die geen Buqi diploma hebben is er later een speciale opleiding, van 
2 weekenden, gericht op het leren van de meest noodzakelijke Buqi ingrepen tijdens een 
Taijiwuxigong les. 
  
Deze opleiding is ook gericht voor alle assistenten die de bestaande leraren ondersteunen in 
hun lessen. Bestaande leraren kunnen ook later in aanmerking komen voor een Master graad, 
afhankelijk van hun ervaring en groei. 
  
Deze opleiding zal meer gedetailleerd zijn dan welk ander Taijiwuxigong cursus dan ook tot nu 
toe. 
  
Voor meer informatie en boeking, neem contact op met het Buqi instituut Internationaal via e-
mail Lkwas@hotmail.com 
  
U kunt in Nederland ook bellen met Luigi Kwas van Stichting EVI M.A.S.T.E.R.S. op 06-
43055822 of Ellie Wouda op 026-63818565 
  
  
Professionele Taiji opleiding Nijmegen 
2-3 mei en 3-4 oktober worden er twee vervolgweekends gegeven over pushing hands en 
sanshou. Voor meer info kan u terecht bij Jan Willem op janwillem@cwmozaiek.nl 
  
  
Wenst u geen mails meer te ontvangen stuur een mailtje terug met de vermelding 'uitschrijven'. 
  
  
Vriendelijke groet, 
Sofie-Ann 
Buqi Institute 
 


