
 

(door atlete Daisy Kool-Bierenbroodspot) 
Zes rivieren en drie kanalen ben ik overgestoken om in Oirsbeek, een plaatsje ten zuiden van Sittard, te komen. 
Gelukkig waren er een tunnel en acht bruggen aangelegd, anders wordt het zo'n onderneming met een station-

wagon... 
Oirsbeek. Geen voor de hand liggende bestemming. Het was de locatie waar het Open Dutch Wushu Championship 

werd gehouden. Nel en Ineke hadden er vorig jaar aan meegedaan, wilden er opnieuw naartoe en vonden dat ik 

ook mee moest. Nou goed dan. Het leek me een prima opwarmer voor het EK in april maar het werd meer dan 
dat. 

Om te beginnen viel mijn mond open van kasteel Doenrade waarin we verbleven. Een echt, oud, hagelwit kasteel 
met twee torens, waar Nel, Ineke en ik koninklijk werden behandeld. 

's Avonds reden we naar de sporthal om Shui Ying te begroeten en de taiji mat uit te proberen. Die mat bleek een 
moeizaam geval: bij elke stap veerden we op en neer alsof we op veen liepen. Ons onbegrip hierover uitten we 

aan Loe Hoyer, de organisator van het toernooi, en met één gedecideerde vingerknip van hem werd de mat ver-
wijderd. Limburgse gastvrijheid! 

Op zaterdag voegde Astrid zich bij ons en met z'n vijven liepen we tijdens het voorstellen van de scholen trots 
achter de NTT vlag aan. Het toernooi begon exact op tijd. Gedurende de dag liep het wel uit maar daarover wer-

den we geïnformeerd doordat per poule de gewijzigde aanvangstijden werden aangegeven. Voor aanvang van 
elke poule werden we opgehaald door een gastvrouw die ons naar het veld leidde, ons een groepsgroet naar de 

jury liet uitvoeren en ons netjes op volgorde naast het veld liet plaatsnemen. 

Omdat ik aan slechts twee onderdelen meedeed, had ik alle tijd om te kijken naar de winnende prestaties van Nel 
en Ineke (samen wonnen ze zes medailles, in goed gevulde poules!), naar Shui Ying en naar Astrid die op haar 

eerste solo-toernooi twee rustige en stabiele vormen neerlegde. 
Het spektakel op de andere drie velden had ik ook niet willen missen. Daar waren verschillende wushu-stijlen te 

zien. Schreeuwende acrobaten die niet zouden misstaan in het Cirque du Soleil renden over het veld, maakten 
salto's en schroeven, stegen op, vlogen een rondje en landden vervolgens moedwillig in spagaat. Iedere keer 

kneep ik mijn billen samen als ik zoiets zag maar er werden geen gewonden afgevoerd. 
 

Dit was mijn vijfde toernooi en ik had gehoopt het zonder zenuwen te doorlopen. Helaas. 
Een jongetje van zeven (er waren heel veel jonge kinderen) zorgde er echter voor dat ik de tweede vorm met 

meer ontspanning liep dan de eerste. Hij kwam pontificaal voor me staan toen ik in de oefenruimte warm liep 

voor mijn waaiervorm. 'Ik heb ook een waaier', meldde hij, zijn haartjes strak in de gel, een stoer wushu pak rond 
zijn kleine lijfje.  

Hij liet de waaier zien, een nagelnieuwe blauwe. 'Wil jij me laten zien hoe het moet?' vroeg hij.  

Limburgse gastvrijheid  (Open Dutch Wushu Championship 28-2-2015) 

 

Organisatie , training en coaching:  
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‘Tuurlijk jongen.' Ik deed voor: hier een elleboogstoot, en daar één, dan omspringen en de waaier openen. Stoten en omspringen deed hij beter dan ik 
maar de waaier openen met die kleine handjes, was iets anders. Het ding vloog de hele zaal door. Daarna moest ik zijn vriendje lesgeven en toen... 

bevond ik mij ineens warm en vrolijk op het veld. Ik had geen tijd had gehad om me nerveus te maken. De jongens keken toe achter het hek. 'Hé waai-
ermevrouw!' riepen ze nog, en toen renden ze naar een nieuw avontuur. 

Op de mat naast mij stond een man ingewikkelde bewegingen te maken met twee apparaten die een eg zouden vormen als je ze achter een trekker 
zou hangen. Ik voelde me wat simpeltjes met mijn waaier en ik besloot de vorm zo groot mogelijk uit te voeren. Daarna heb ik eigenlijk niet meer op-

gelet. In gedachten rende ik met die jongetjes mee. De vorm was één van de prettigste die ik voor een jury heb uitgevoerd. 
 

Een aanrader, dit toernooi. Het is alsof ik een week op vakantie ben geweest. 
Graag bedank ik iedereen van het NTT die er aanwezig was: de vijf atletes en Cora, Theo en Marie Antoinette. Dank voor troost, steun en gezelligheid. 

Als ik alleen was geweest, had ik veel meer spanning gehad, sterker nog, dan had ik me vermoedelijk niet eens ingeschreven! Het feit dat Nel en Ineke 
dit toernooi kenden en een goede accommodatie wisten, maakte alles zoveel eenvoudiger. 

Suggestie: kunnen we volgend toernooi wat jonge kinderen en wegwerpwaaiers meenemen? 

 
Daisy Kool, waaiermevrouw 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(door atlete Astrid Siebers) 

Ik moet zeggen het was me wel een dagje. Zéér interessant en een ervaring rijker!  Sowieso de spanning om er individueel te staan 
vooral in de ochtend en natuurlijk de eerste keer. Maar gelukkig was ik in de namiddag voor mijn 2e onderdeel een stuk rustiger wat 

natuurlijk alleen maar voordelen opleverde. Mijn plaats op nr 5. met kungfu 1 (waaier) ben ik dan ook heel tevreden mee. 

Ik vond het zeer indrukwekkend en interessant om al die sporters samen te zien en om zo een dag mee te maken. Iedereen van klein 

tot groot trok wel mijn aandacht. Ook sommige vormen en wapens had ik nooit gezien in competitievorm dus dit was zeer mooi om te 

zien en nog mooier om zelf mee te maken. 

Het was een super dag!  Het heeft me de impuls gegeven om aan meer competities deel te nemen dus  …...  

op naar de volgende competitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Reacties op de Dutch Open Wushu Championships 

(door atlete Ineke Bouman) 

Oirsbeek 2015 was voor mij een toernooi  zoals het hoort te zijn. De organisatie durft de dialoog met de deelnemers aan te gaan 

en is bereid de wensen van de sporters in te willigen en daarvoor de eigen plannen te wijzigen hetgeen bijzonder sympathiek 

door de deelnemers wordt ervaren. De toekomst van dit gezellige toernooi is daarmee niet alleen verzekerd, maar ik denk dat 

in de toekomst steeds meer ook internationale deelnemers dit toernooi op hun agenda zullen gaan plaatsen. 



Daisy 2de plaats Chen waaiervorm (mixed weapons poule) 

Astrid 5de plaats Kungfuwaaier 1 (mixed weapons poule) 

Ineke 3de plaats 24-Yang handvorm, 3de  42 handvorm en 3de plaats dubbele waaier(mixed weapons 

poule) 

Nel 2de plaats 24 Yang handvorm, derde plaats 42zwaard (in de mannen jian poule!), 3de 32-zwaard (in de dames jian poule) 

 

 

 

(door jurylid Cora van Geel) 

Wat een gezellige en vriendschappelijke wedstrijddag! 

In de hal binnengekomen werden wij, Theo Ypma en ik, vriendelijk onthaald door Loe Hoyer, de 

organisator van het “  Open Dutch Wushu Championship -  Modern &  Traditional” 

Onze naamkaartjes werden opgespeld en met een rood bandje om de pols liepen wij de zaal in. 

Vele bekende topscholen en leraren waren aanwezig zoals de school van Loe Hoyer van www.loehoyer.com,  

Het NTT van de STN  onder leiding van Nel van Biezen, was een van de teams uit Nederland, net als het team van Eleonora, Earl Blijd , Minh-zone en 

vele andere gerenommeerde Wushu scholen. Naast buitenlandse teams uit België van Mark Haevert en Patrick van Campenhout waren er teams uit 

Duitsland, Engeland en Ierland met atleten van hoog niveau. 

Theo Ypma, voorzitter de STN, was uitgenodigd door Loe Hoyer en communiceerde met vele meesters en atleten.  Onze nieuwe STN Festival 2015 

folder werd verspreid en in dank afgenomen. Ikzelf vertegenwoordigde de STN door als jurylid plaats te nemen achter de jurytafel. Er ontstond een 

vakbekwame uitwisseling, Collega jurylid van Loe Hoyer, Jos Thissen, komt op 14 november ons STN jury team versterken.  

Het coachen van het NTT team door Nel van Biezen, die jarenlang ervaring heeft opgedaan in binnen- en buitenland, resulteerde in een regen van 

medailles.  Alle atleten en Nel : Gefeliciteerd met de behaalde plaatsen. 

De organisatie door Wushu Instituut Hoyer was voortreffelijk. Wij hebben genoten van de sport, de voortreffelijke lunch, kortom het was een 

vriendelijke en geslaagde dag.  

Resultaten: nieuwe atleten, juryleden, vrijwilligers en meesters komen dit jaar naar het Festival 2015.  

Deze intensieve dag werd met een positief gevoel afgesloten.  
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Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de Open Flanders Wushu Cup. Het kampioenschap gaat door op 25 april 2015 te Dendermonde, België . 
Deze editie zal voor de landen alleen Moderne –en Traditionele Taolu omvatten. ‘s Morgens zal de jeugd aantreden en daarna de volwassenen. Tevens 

zal ook het BK Wushu (Sanda-Qingda-Moderne Taolu-Traditionele Taolu) simultaan plaatsvinden. Sanda en Qingda zal alleen voor Belgische atleten 
toegankelijk zijn. 

Alle informatie en inschrijvingsformulieren zijn ter beschikking op de event website  www.openflanderswushucup.be 
 

Patrick Van Campenhout 
Voorzitter Vlaams Wushu Instituut 

Voorzitter Belgische Wushu Federatie 

 

Opmerking: Coaches Cora , Nel en Judith zijn die dag verhinderd wegens  de workshop van Master Faye Li Yip in Den Haag en Wereldtaiji-

dag in Zwolle. 

 

 

 

In het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 april 2015 vindt de 7th TCFE European Championships of Chinese Internal Martial Arts, de 
tweejaarlijkse EK van de Taichi Chuan Federation Europe, plaats. Het evenement gebeurt weer in het Blackbird Leys Leisure Centre, Pe-

gasus Road OX4 6JL in Oxford (Engeland).  De uiterlijke inschrijvingsdatum is 13 maart 2015, zie  www.taichicompetitions.com 
 

We gaan met een heel team naar de EK en ook STN voorzitter Theo Ypma gaat mee! 
 

 

 
-Nes a/d Amstel (trainingen door Cora van Geel ) 

Maandag en zondag 24/42/32 Yang en 64 Sun Zwaard (1e helft van 2015). 
Locatie: Dorpshuis, de “Nesse”, Pastoor van Maandenlang 33, 1189 WP Nes a/d Amstel 
Trainen onder begeleiding 11.00-12.45 uur op zondag , 
-Zwolle (doorJudith van Drooge): 
Pushing hands: zaterdag 28 maart, 30 mei, 27 juni 2015 
van 13.00 tot 15.30 uur, kosten 25 euro per keer 
van 15.30 tot 17.00 uur vrij pushen, vrijwillige bijdrage  
locatie Westerlaan 51 8011 CA Zwolle 
Vormlopen: zaterdag 14 maart, 18 april 
van 10.00 tot 12.00 uur, kosten 15 euro per keer,  
locatie Westerlaan 51 8011 CA Zwolle 
optioneel: een week voor een wedstrijddag trainen op aanvraag. 
-Den Haag (Wedstrijdtraining door Nel van Biezen)  
Op verzoek, bij voldoende deelnemers, veertien dagen van te voren opgeven a.u.b. i.v.m huur locatie Marterrade 312, 2544ME , Den 
Haag. Vergoeding in overleg. 
 
 

Uitnodiging voor de Open Flanders Wushu Cup op zaterdag 25 april 2015 

EK TCFE in Oxford 

NTT Wedstrijdtrainingen 

http://www.openflanderswushucup.be
http://www.taichicompetitions.com

