
                               

Nel van Biezen is hoofdinstructrice op de Taijiquan- en Qigongschool “Mrs. Yin & Mr. 
Yang”, die zij  in 2006 heeft opgericht in Den Haag. Zij is aangesloten bij de Stichting 
Taijiquan Nederland (www.taijiquan.nl). Nel van Biezen, al 40 jaar werkzaam in het 
onderwijs, beoefent sinds september 2000 taijiquan en qigong.  

In het wedstrijdcircuit zijn door haar van 2006 t/m 2014, deels als lid van het Oranje 
Tijger Wushuteam van de familie Oei uit Bodegraven, behalve in Nederland ook 
internationale successen behaald in Duitsland, Engeland, België, Italië, Frankrijk, 
Finland, Letland, Rusland, Hong Kong en Taiwan. In oktober 2014 heeft ze een 
gouden medaille gewonnen voor de 32-taijijian op de WK van de International Tai 
Chi Chuan Federation in Taiwan. Op de WK van de World Tai Chi Chuan Federation 
in oktober 2014 in Taiwan werd ze tweede mondiaal met de 32-taijian, tweede 
internationaal met de 24-taijiquan, derde internationaal met de kungfuwaaier 2 en 
zesde internationaal met de 42-taijiquan. Ze heeft workshops gevolgd en voor vier 
taijivormen assessment gedaan bij Grandmaster Prof. Li Deyin. Ze volgde veel 
workshops in zowel Engeland als Nederland bij Master Faye Li Yip, de dochter van 
Prof. Li Deyin. Zij is member van het Deyin Taijiquan Institute (GB).(www.deyin-
taiji.com) Jaarlijks neemt ze deel aan seminars georganiseerd door het Deyin 
Taijiquan Institute in Engeland.  

Ze organiseerde van 2011 t/m 2015 workshops in Den Haag door Master Faye Li Yip 
en Master Jesse Tsao uit San Diego. Ze is door Master Jesse Tsao  van 
www.taichihealthways.com  gecertificeerd als  advanced tai ji bang instructrice. Zij 
geeft zelf ook jaarlijks workshops in Den Haag. Zij schrijft artikelen die gepubliceerd 
worden in het TQT, het Taijiquan en Qigong Tijdschrift.  

Samen met Cora van Geel en Judith van Drooge 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.  

Haar website is www.yinyang-taichi.nl 
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