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Judith is internationaal bekend en draait mee aan de wereldtop als erkend all-round Tai Chier. Zij beoefent sinds 1999 Tai Chi Chuan (Yang-stijl) en is rijkserkend leraar martial arts
(NOC/NSF). Gediplomeerd door GrootMeester W.C.C. Chen (New York) en de Chinese
Health Chi Kung Association (Beijing).
Judith heeft haar eigen Tai Chi centrum in Zwolle: Inner Touch Tai Chi.
Ze geeft les aan jong en oud, beginners en gevorderden. Zij doet dit met toewijding en plezier
en dat straalt zij ook uit in haar lessen. Judith beheerst verschillende technieken Tai Chi
Chuan, Chi Kung, Meditatie, Pushing Hands en Wapenvormen.
Sinds 2002 heeft zij vele medailles gewonnen op nationale en internationale Tai Chi Chuan
wedstrijden voor zowel haar vormen (Taolu) als pushing hands (TuiShou).
Judith van Drooge wordt regelmatig uitgenodigd op internationale Tai Chi festivals, zo heeft
zij lesgegeven in Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland, Schotland, Engeland, Duitsland en
natuurlijk Nederland.
Tevens is Judith altijd te vinden voor een succesvolle bedrijfstraining, lezing of demonstratie.
Judith van Drooge is voorzitter van Stichting Gunga Din de Waterdrager (culturele ANBI) en
organiseert vandaar uit de wereld Tai Chi dag in Zwolle. www.wereldtaichidag.nl.
Een gratis evenement om mensen enthousiast te maken voor Tai Chi en te informeren over de
gezondheidsvoordelen van Tai Chi.
Judith heeft het initiatief genomen om binnen haar stijl een platform op te richten om de
principes volgens de leer van W.C.C. Chen te waarborgen. www.williamccchentaichi.nl
Judith van Drooge is algemeen bestuurslid van de Stichting Taijiquan Nederlend (STN) en
doet er alles aan om Tai Chi meer bekendheid te geven. www.taijiquan.nl
Samen met Cora van Geel en Nel van Biezen heeft ze in oktober 2012 het Nederlands Taiji
Team opgericht. Ze wil zich met haar ervaring op het gebied van deelname aan buitenlandse
toernooien inzetten voor Nederlandse sporters.
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