
 

Samenwerken is de succesfactor van  het NTT  

 

In de sport wordt samenwerken gestimuleerd door de technische en mentale trainingen van het 

NTT. Trainingen om sporttechnisch beter te worden, de onderlinge relaties te versterken en respect 

te hebben voor elkaars kwaliteiten.  

De kwaliteit wordt bepaald door een goede onderlinge communicatie. 
Het protocol om deel te nemen aan een wedstrijd wordt door de NTT op een duidelijke manier 
aangegeven. De sporter geeft aan welke taiji hand- en/of wapenvorm men wil laten zien tijdens 
een wedstrijd. Samen met je coach wordt dit besproken en begeleid.  
 
Er is een vaste coach die de sporters inschrijft via een speciaal inschrijfformulier van de 

desbetreffende wedstrijdorganisatie. Deze coach onderhoudt de contacten met de 
wedstrijdorganisatoren en de coach waarbij je traint.  Zo word je op de hoogte gesteld van alle 

informatie over de wedstrijd, zoals wedstrijdregels en reis- en/of verblijfsmogelijkheden. De NTT 
onderhoudt de communicatie met het NJT, het Nederlands Jury Team. Inschrijven en financiën 
voor een toernooi wordt centaal door ons geregeld.  
 
De penningmeester onderhoudt de financiële contacten tussen de desbetreffende 

wedstrijdorganisatie en de sporters, na het inschrijven ontvang je een nota van de 
penningmeester. 
 
Ben je eenmaal op de wedstrijd dan staan er coaches klaar om je te begeleiden. Deze zorgt voor 
de  wedstrijdbegeleiding en is de intermediair tussen de wedstrijdorganisatie en de sporter.  
 

Na een dag vol ervaringen  is het genieten, in onderling overleg gaan wij samen uit eten en/of 
even bijpraten.  
 
 

Cora van Geel 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                    

De NTT gaat de uitdaging aan,  Kom ook bij ons team! 
 

 
 
Meer informatie  
 
NTT: Nederlands Taiji Team 

       
www.yinyang-taichi.nl - Nel van Biezen  
www.inner-touch.nl - Judith van Drooge 
www.qi-chat.nl  - Cora van Geel 
www.qi-chat.nl  - Nico Sloep  - penningmeester 
 

 

 
 

http://www.yinyang-taichi.nl/
http://www.inner-touch.nl/
http://www.qi-chat.nl/
http://www.qi-chat.nl/


CURRICULUM VITAE 

  
Cora van Geel 
 

Taijiquan & Qigong School Van Geel 
 
 

 
OPLEIDINGEN 
 

1987 - Zij volgde haar opleiding aan het Chinees Wushu instituut bij haar Sifu Kong Mien Ho -

www.taiji.nl - in Nederland.  Haar vaardigheden in Taijiquan en Qigong heeft zij verkregen en worden 

onderhouden door het volgen van privélessen en het volgen van workshops bij grote Meesters. 

Na een 10 jarige studie Taijiquan en Qigong startte zij in 1997, met toestemming van haar Sifu een 

dynamisch school, met als doelstelling de Chinese bewegingssporten en/of gevechtssporten, evenals 

de Traditionele Chinees Medicijn- en gezondheidsleer te bevorderen, onderwijzen, praktiseren en te 

beoefenen.  

  

1991  Chakra Therapeut   

2004  tot heden is zij Modern Jury Taijiquan  

2006  Follow the Coaches and judges seminar  -  Belgian Wushu Federation 

2008  Tot heden International Jury lid: o.a. TCFE – Zweden en Italië – Duitsland en België 

2008  Tot heden, verzorgt zij de juryopleiding voor de Stichting Taiji Nederland  

2010  T.C.A. Instructeur, Taiji voor mensen met Reuma 

2012  Lid van ”The Taijiquan and Qigong Federation for Europe (TCFE). 

2012  Organized the Netherlands Taiji Team (NTT) with Nel van Biezen and Judith van Drooge 

2014  Bestuurslid - Stichting Taiji Nederland    

 
NASCHOLINGEN. 

Taijiquan en Qigong bij meesters o.a. Sifu Kong Mien Ho, Grandmaster Ma Hong ,  
Meester Chen Lian Sheng ds. Kristanto, Grandmaster Chen Zhonghua, Simu Jian Guiyan, 
 
Grandmaster Zhu Tiancai, Simu Xiali Wang , Grandmaster Zhang Zhen-Hua, Dr. Paul Lam, Master 
Ellen Reitsma en Simu Faye Yip dochter van Professor Li Deyin. 
  
WERKZAAMHEDEN 
Organiseert Taijiquan & Qigong trainingsweekenden 
Organiseert workshops voor bedrijven, geeft korte workshops aan schoolkinderen. 
Doceert Taijiquan en Qigong bij: Welzijns organisaties voor ouderen  
Geeft trainingen en opleidingen op maat. 
 
Zij heeft sinds 2005 een eigen studio, “De Zon Rondom”  
 
Meer informatie: info@qi-chat.nl 


