
 

Van Dixhoorn Centrum  

voor Adem- en Ontspanningstherapie  

Verdigscursus ‘praktijk’ voor gecertificeerden in 2016  

 

De afronding van de drie jaar van de opleiding hebben we van het begin af, december 1999, gezien 
als een feestelijke gebeurtenis, die ook leuk en leerzaam is voor de deelnemers. Ook dit jaar was het 
weer zover, op 23 juni rondden 10 deelnemers aan deel 3 de opleiding af, één persoon zal in 2018 
het derde blok van deel 2 nog gaan inhalen.  
 

Roos Barthels Daphne Karnebeek Karin Kreuzen 
Mariska Bontje Tiny van de Keijl Anke Schoorlemmer 
Ria Janssen-de Vries Ad van Knippenberg Caroline Schwiebert  
Monique van Veen   

 
De dag begint met een praktijk 
ochtend, onder leiding van een 
docent, waarin de deelnemers 
stuk voor stuk een instructie 
geven, uit het hoofd. Het is 
nuttig om te ervaren dat je een 
hele ochtend bezig kan zijn met 
alleen instructies.  
 
Daarna is er in de middag een 

evaluatie tot half vier. De Raad 

van Advies komt om 4 uur en 

dan begint het officiële 

gedeelte. De Raad wordt 

voorgesteld: drs Bart 

Bouwmeester, Drs Nol 

Bernards, en drs Mia Scheffers. 

Zij houden een korte speech, 

vertellen wie zij zijn en wat ze 

van de cursisten verwachten, 

na afronding van de  opleiding.  

Drie cursisten zijn van te voren gevraagd of zij hun casus en persoonlijk eindverslag willen toe lichten. 

Zij doen dit vervolgens, dit is interessant voor het gehoor. 
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De Raad tekent dan het certificaat en het wordt uitgereikt door de 

dagvoorzitter. Er is afsluitend een borrel en gebruik is dat daarna 

het hele gezelschap bij “het Oosten’ gaat wokken.  

Jan was verheugd bij het officiële gedeelte te kunnen zijn, en te zien dat zijn rol goed werd 

overgenomen door dagvoorzitter Gerard van Holland  

 

De opluchting bij de cursisten was groot! 

 


