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5 tudi eÍels Chin a
VORIGE MAAND MAAKTE IK EEN STUDIEREIS VOOR

TAIJI EN QIGONG NAAR DE BERGEN VLAKBIJ DE

HAVENSTAD QINGDAO lN CHINA.MIJN CHINESE

LERAREN PROF. SUI QINGBO EN QIGONG-THERA-

PEUTE LENA DU HONG KOMEN OORSPRONKELIJK

UIT DEZE STAD EN HEBBEN ER IN DE BERGEN, OP

zo'N 50 MINUTEN RIJDEN VAN DE STAD, EEN GE-

ZONDHEIDSCENTRUM tAOSHAN. ZEKER TWEE KEER

PER JAAR ORGANISEREN ZE EEN REIS HIERNAAR-

TOE. DrE WAS DIT KEER EXTRA BI)ZONDER OMDAT

LENA HAAR 6OE VERJAARDAG VIERDE. IN DIT VER-

HAAL NEEM IK JULLIE MEE OP DEZE REIS.

Vanuit Franl<furt komen we na l0 uur

vliegen aan in Sjanghai waar we over-

stappen op een vlucht van een uur naar

Qingdao. Qingdao is met zo'n l0 milioen

mensen een grote stad. lk ben de enige

Nederlander in het gezelschaP, de

meeste deelnemers komen uit Duits-

land, Oostenrijk en Luxemburg. Wel ken

ik er een paar van trainingen en miin

Duitse taijivrienden Manuel en Haike ziin

erbij , gezellig. Familie van Lena en

Qingbo wacht ons op met een busje. Als

we uit de drukke stad wegriiden l<omen

de bergen al snel in zicht. ln het Cen-

trum staat heerlijl< eten voor ons klaar,

en worden de kamers verdeeld. Ik heb

een eenvoudige maar grote kamer met

een terras en uitzicht op de bergen. We

krijgen uitleg over het centrum en een

rondleiding door Lena, ook in de keu-

ken. Na nog meer heerlijk eten gaan we

naar bed, We ziin doodmoe.

Acc[imatis eÍen

Voor de training van zeven uur met Lena

drinken we thee. Qingbo wil Manuel,
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George en mij deze weken graag een

traditionele zwaardvorm leren, Damo
zwaard, eh we beginnen er direct mee.

Zo anders dan de zwaardvorm die ik
ken. ln de middag leren we wat Chinees.

De volgende dag sta ik nog eerder oP,

om 5 uur. Met Manuel en George train
ik Dam o zwaard bij Qingbo. We krijgen

privé les en ook uitgebreid de verfijning
en correcties van taiji-24 en taiii-48.
Heel leerzaam. ll( neem een tuinanmo
massage. Dit wordt gedaan door een

Chinese arts, ze is blind . Ze weet Pre-
cies de juiste punten te vinden en bliift

,daar ook lekker hangen...20... il( kan er
weer tegen! Later laat ik uit nieuwsgie-

righeid door een andere arts een polsdi-

agnose doen. Door mijn pols te voelen

en mijn tong te bekijken weet ze precies

waar mijn energie (qi) te laag of te hoog

is. Ze geeft diverse tips die door Lena

vertaald worden en schriift wat kruiden

voor. Terug in de groep geeft Qingbo,
zoals elke dag, theorie: de filosofie van

taiii en qigong. Ook de gezamenlijke Ies

met Lena is weer heerliik en het avond-

eten... ia, wat moet ik daarvan nog zeg'
gen . Ze blijven schalen eten neerzetten

en het is allemaal zo lekl<er en gezond en

volgens de tradities van Lena met de viif
elementen. We nemen het programma
door: de komende weken zullen we elke

ochtend vroeg trainen, drie keer Per dag

warm eten, tussendoor tripjes maken en

in de avonden leuke dingen doen. Ver-

velend... Maar de eerste drie dagen trai'
nen we rustig om te acclimatiseren.

Ui tje naaÍ Qingdao

Na de ochtendtraining en het ontbijt kle-

den we ons om: een zoon van Qingbo,
Xiaofei, neemt ons mee naar de stad.



Met ziin twaalven in een busje gaan we
eerst naar een klooster. Heel veel Chi-
nezen bidden hier tot allerlei goden die

in de verschillende tempels staan. We

ziin de enige blanken en worden niet al-

leen regelmatig bekeken, maar zelfs ge-

fotografeerd. Xiaofei vertelt hoe het
geloof hier leeft. We zien ook monniken
en hebben ruim de tijd om alles in ons

op te nemen en te kijken hoe de rituelen
verlopen. Dan rijden we naar ziin ou-
derlijk huis, waar nu zijn broer woont.
We krijgen thee en een rondleiding: wat
ilieven ze hier toch...anders dan wii. Xia-
ofei laat ook de boom zien waar vader

Qingbo als kleine jongen al met zijn been

regenaan stond om te stretchen. Stret-

chen doet hij nog elke dag.

Dan splitst de groep; een deel gaat naar

een bierbrouwerij, Manuel en ik wande-
len het oude deel van de stad in. Met
plezier kijken we onze ogen uit en wor-
den op onze beurt veel bekeken. We
zien veel kleine en bijzondere winkels en

markten en een strand waar het wemelt
van de Chinezen op zoek naar zeedier-
tjes of gewoon zittend. Niet zoals bij ons

halfnaakt op een handdoek, maar met
kleren aan en soms een paraplu tegen de

zon Met de groep lopen we later in een

ander deel van de stad langs het sanato-
rium waar Lena vroeger werkte en een

strand met een massa pasgetrouwde
stelletjes Ook de terugrit naar de bergen

is een belevenis, hoe ze hier rijden! In de
bus probeer ik 'potje met vet' te laten
zingen, maar dat is te lastig voor die
Duitsers. Het biertje bij aankomst in La-

oShan smaakt prima.

Entertainment

Naast het reguliere programma ziln er
diverse workshops en brengen enkele
groepen Chinezen een avond en nacht
door in het centrum. Zo krijgen we van

de schoonzus van Qingbo een workshop
bloemen schilderen. Ze leert ons ver-
schillende handtechnieken die ook be-
langrijk zijn bij kalligrafie. Lena vertaalt
en we doen ons best. Bijzonder is dat
toch, schilderen is net als taili en qigong:

de kern moet donker zijn en uitwaaieren
naar lichter. Ook hoe ie staat is belang-
rijk evenals hoe je het penseel in je hand

houdt. Zonder haar was het ons nooit
gelukt om uiteindelijk tocli bloemen op
ons rijstpapier te krijgen.
Op een avond eet een grote groep Chi-
nezen mee en wordt na het eten een
groot scherm tevoorschijn gehaald en de

beamer aangezet: karaoke! We kijken en

genieten. Maar lang duurt dat niet, want
als het discolicht aangaat moeten we
meedansen. De Chinezen gaan uit hun
dak als ze ons zien dansen. lk krijg zelfs
een zoen aan het eind. We hebben pijn in

onze kaken van het lachen. Dit noemen

ze ook qi uitdijen...
Een ander hoogtepunt is de verjaardag
van Lena. Het feest duurt de hele dag;

met eten, drinken, trainen, demo's en

een optreden van een'Chinese opera
met zwaarden en bijzondere muziekin-
strumenten. We laten onze taiji zien en

in het avondprogramma demonstreer ik
mijn dans-qigong. Dat vind ik zo leuk om
te doen. Een mooie lange Japanse vrouw
wil er heel graag meer over weten en

vraagt of ze mijn dans-qigong op DVD
mag hebben(!). Ook deze avond eindigt
met discodansen.

Lrvaringen met Chinese
taiii

Er zijn dagtochten naar kloosters, een
kunststraat, de markt en de stad, maar
ook maken we bergwandelingen. Een

hoogtepunt is zeker zaterdag l8 mei.
We vertrekken die dag al vroeg naar
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Qingdao. Het doel daar is een grote zaal

in een school waar zich iaarlijks zo'n 400

Chinezen verzamelen om taiji aan elkaar

te laten zien en van elkaar te leren. Weer
ziin we de enige blanken. Na de opening

mogen vier van ons de taiii-24 vorm
meedoen. We worden voorgesteld en

verdeeld tussen de groep. Oeps, ik sta in

de voorste rij. Best lastig als je helemaal

nog niet gezien hebt hoe zij deze vorm
doen en met welke snelheid. Maar wat
is dit Ieuk zeg! Als we onze benen lang-

zaam de lucht in schoppen krijgen we
applaus, ik geniet! Ér ziin veel groepen,

een paar ervan steken er echt bovenuit
en daar leren we ook van. Kinderen
doen ook mee. De stokvorm van Manuel

wordt met waardering bekeken en miin

dans-qigong wordt met groot applaus

beloond; achteraf hoor ik hoe mooi ze

het vonden. Wat vooral opvalt deze dug

is dat oudere mensen nog net zo ge-

makkeliik diep gaan en hoog schoppen

als jongere. Dat zie je nog maar weinig
ouderen bii ons doen. Het is toch een

kwestie van trainen en vooral blijven be-

wegen. Een andere leuke taiji-ervaring
hebben we met de zus van Qingbo die

graag met Manuel en mij een Paar vor-
men wil doen. Haar bewegingen ziin zo

subtiel en tegelijkertijdzo groots, dat het

moeilijk uit te leggen is.

Maar onbetwist hoogtepunt is toch de

ontmoeting met de kungfubroeder van

Qingbo. Hii is nu 72 je;ar en was vroeger

Qingbo's leraar voor onder meer het
Damo zwaard. We mogen hem tonen
wat we geleerd hebben en hij corrigeert
ons. lk voel me heel klein worden bii

deze bijzondere man . Daar staan we
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dan, drie blanken die laten zien wat ze in

twee weken hebben geleerd. En toch zie
je hem ervan genieten. De manier
waarop deze man beweegt is met geen

pen te beschrijven. We drinken ook tra'
ditionee! thee samen en gaan met hem

op de foto. We hadden wel een hele dag

met deze man willen trainen , zo bifzon-

der was dit. We nemen een DVD van

hem mee om thuis nog eens na te genie-

ten.

Het waren drie bijzondere weken
waarin ik zoveel geleerd heb. Ik ga sPa-

ren voor een volgende reis naar China
en kan het iedereen die hiermee bezig is

aanraden. Mocht ie geïnteresseerd ziint

Op mijn website www.JO-qigong.nl
staan meer verhalen en foto's van deze

reis en over het LaoShan Centrum.
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BROKATEN GIDS

TheYel[ow MapÍe
Veronique Rillmann
Daarleryeenseweg 26

767 I SJ Vriezenveen
0546-644994106-21 39 I 995

i nfo@theyel lowmaple. n I

www.theyel lowmap le. n I

Qigong/Taiji Tào, Acupunctuur, Chinese

Voeding, Chinese Massage, Feng Shui

Gespecialiseerd in therapeutische Qigong.
Aangesloten ZHONG en vergoeding via

Zor gv erzekeraar m oge I i j k.

Tai Chi Sl- Qigong

Nieuwegein
info@taich iweb. nl

www.taichiweb.nl
Centrum Well Utrecht
info@centrumwell.nl
www.centrumwell.nl
Oude en moderne Yangstijl

taiiiquan,

taiji voor gezondheid, qigong, taiji-stok.

Top academie Sif u WaÍter Toch
Schooldreef 137

9050 Gentbrugge, Belgie

www.shaolin.be
32(0)477 erI743
info@shaolin.be
Oorspronkelijke Taiji Chen uit Chenjiagou &

Shaolin Kung-Fu & Qi-Gong China

Verschillende instructeurstitels in Dim-Mak,
Mes, Stok, Zelfverded igi ng.

Vo l-Íedi s

De volheid vinden
is de leegte
aanYaarden

Taiji, qigong, meditatie, 'De Grootse
Ontwikkeling' in Zeist en Utrecht.
Mensen met een beperking welkom.

www.vol-ledig. nl, 030-2 34 I 9 I 2

DANT1AN
Ruud Raaijmakers

Qigong-therapie,
Taiji, Qigong, E Mei

073 6 r 37798
www.dantian.eu
info@dantian.eu

+l$t;.$
HeaÍing Tao Den Haag
lnge Maassen

Frederik Hendriklaan I 55

2582 BZ Den Haag

070-35 r5 194

imaassen@hetnet. n I

www.healingdao.nl
lnterne Alchemie: meditaties,
chi kung/qigong en tao yin.

[[ona Bo tterweg,
www.taoteach ingamsterdam. n I

www.taoschool.nl
info@taoteach ingamsterdam. n I

020-67 t2934
Gerrit van der Veenstraat I 3 I b
lO77 DX Amsterdam
Tao Meditaties, Tào Dynamics, Primordial

Qigong, lJzeren Hemd Kungfu, Sexuele

Kungfu, Taoistische Helende Liefde, Wisdom

Qigong, Fusion of the 5 elements, Cosmic

Tao Healing, Tào Yin
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