
 

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 evene-

ment gebeurt weer in het Blackbird Leys Leisure Centre, Pegasus Road OX4 6JL in Oxford (Engeland). De 
twee toernooidagen starten om 9.00 uur en eindigen om 18.00 uur.  

Vier jaar geleden vond de EK hier ook plaats en waren Judith en Nel de enige deelnemers vanuit Nederland. 
Het ziet er naar uit dat er dit keer meer leden van het NTT gaan deelnemen aan dit toernooi. Het is altijd erg 

bijzonder om honderden sporters uit West- en Oost-Europese landen te ontmoeten en elkaars stijlen, vor-
men en uitvoeringen te bewonderen. 

 De uiterlijke inschrijvingsdatum is 13 maart 2015, maar laat a.u.b. voor 1 maart 2015 even weten aan Cora 

aan welke onderdelen je deel wilt nemen.  
De registratie in de sporthal voor buitenlandse atleten is vrijdag 10 april van 14.00 tot 21.00 uur. Je moet het 

inschrijfgeld ter plekke cash in Engelse ponden betalen. De inschrijfformulieren en het reglement verschij-
nen nog op de site van www.tcfe.org, maar je kunt wel alvast zelf je vlieg/treinreis boeken. Nel en Ineke 

nemen KLM-vlucht KL 1021 op vrijdag 10 april 15.50 heen en reizen op maandag 13 april met KL 1010 om 11.45 
terug. Daisy reist via Birmingham en bezoekt eerst vrienden. Het nabijgelegen Holiday Inn Express Kassum 

Stadion hotel ligt op vijftien minuten loopafstand en bood vorige keer onderdak aan veel sporters. Via boo-
king.com of het hotel kun je zelf een kamer boeken.  

Op vrijdag 10 april is er van 15.00-19.00 voor de liefhebbers een programma dat bestaat uit vier seminars 
van anderhalf uur per keer. Per gekozen seminar betaal je 10 Engelse ponden. De inhoud van het programma 

en de wijze van inschrijving ervoor volgen nog op de site. 

Heb je interesse om mee te doen aan de EK, geef het even dan door aan Cora, dan kunnen we de deelnemers 
met elkaar in contact brengen voor een evt. gezamenlijke reis  en/of kamers. 

 
Boven dit artikel staat links een foto van het NTT-Team bij de WK in Taiwan (oktober 2014) en rechtsboven 

Nel en Judith bij de EK (2010) in Oxford samen met Master Faye Li Yip. Hieronder twee foto’s van de EK 
in 2012 in Lignano (Italië) met van links naar rechts: Cora, Nel, Ceciel, Judith, Ineke en fotograaf Nico Sloep. 

Vind je de EK voor een eerste toernooideelname wat hoog gegrepen, overweeg dan eens deel te nemen aan: 

De Open Dutch in Oirsbeek (Limburg) is op zaterdag 28 februari. Het is een goed georganiseerd wushutoer-
nooi met een taijimat. Voor supporters is het erg aantrekkelijk, want de spectaculaire noordelijke en zuidelij-

ke kungfuvormen worden op twee andere matten uitgevoerd. Als bijlage de info erover en de voorlopige 
toernooikalender voor 2015. Heb je hiervoor interesse meld je danz.s.m. maar uiterlijk 7 februari aan via 

Nel. Voor vragen erover kun je ook bij haar terecht. Er gaan al drie NTT-leden meedoen aan deze Dutch 
Open: Daisy, Ineke en Nel. We overnachten in Kasteelhotel Doenrade.  Je kunt ook op de dag zelf aanreizen. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

NTT-leden doen mee aan de EK van de TCFE in Oxford in 2015. 

 

>Organisatie , training en coaching:  

      

      Nel van Biezen   

       www.yinyang-taichi.nl 

      Judith van Drooge  

       www.inner-touch.nl 

      Cora van Geel www.qi-chat.nl 

 

 

>    Inschrijven  en  informatie 

     Cora van Geel 

       Cora-vangeel@planet.nl        
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 STN-huldiging voor NTT-team tijdens STN Taiji Festival op 8 november 2014. 

 

 

 

(Het slot van het artikel over het STN-Taiji Festival dat gepubliceerd wordt in het TQT van december, geschreven door Nel) 
 

Dit jaar is er geen individuele vormcompetitie, maar alleen competitie voor groepen. Deze vindt harmonieus tegelijkertijd met andere 

workshops en activiteiten in de grote hal plaats in een rustige, ontspannen sfeer. 

 Voor de prijsuitreiking van de groepscompetitie wacht het Nederlands Taiji Team een grote verrassing! We worden gehuldigd voor 
onze prestaties bij de WK in Taiwan en krijgen ieder de erepenning van de STN en een prachtig herfstboeket. We komen allen uit het STN

-nest, dus een huldiging hier is nog mooier dan bij de koning en koningin zelf. 
Iedereen kan geïnspireerd en tevreden huiswaarts keren na deze geweldige dag. Het is Theo Ypma, voorzitter van de STN en Cora van 

Geel, festival coördinatrice, gelukt om met hulp van de vele vrijwilligers een perfect georganiseerd festival neer te zetten, waarvoor 
dank! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

WK Taiwan Foto’s : 
Link naar het digitale fotoalbum van Nel over de deelname aan de WK in Taipei in oktober 2014  (Klik op ‘vergroten’ onder het rode album): 

http://onlinefotoalbum.hema.nl/onlinefotoalbum-bekijken/a2bf3188-5624-4d52-b5c5-e4b99f00063b  

 

Tropische medailleregen voor NTT-team op WK in Taiwan (preview) 
(Begin van het lange artikel dat in twee delen in het december- en maartnummer van het TQT zal worden gepubliceerd, geschreven 
door Nel ) 

Het grootste toernooi avontuur in het bestaan van het NTT dient zich aan. We gaan 

met het Nederlands Taiji Team naar Taiwan om in het weekend van 18/19 oktober 
2014 deel te nemen aan de Fifth World Cup van de World Tai Chi Chuan Federation. 

De kampioenschappen zullen worden gehouden in de Taipei Arena, een gigantisch, 

modern airco sportcomplex. Onze groep bestaat uit maar liefst tien personen. Vijf 

NTT-atleten gaan mee: Anke van Hartevelt, Shui Ying Metselaer, Monika Bansky, Ju-

dith van Drooge en ikzelf. Janneke Vasse en Mila Szypura-Lin  zijn de coaches op 

locatie. Rick Strik, de partner van Judith, zal als manager fungeren. Enya van 
Drooge, de dochter van Judith, zal enthousiast de NTT-vlag dragen. Hanneke Garve-

link, de moeder van Judith, gaat als supporter mee. Aansluitend aan het eerste 

toernooi zullen we een rondreis door Taiwan maken.  

In het weekend van 25/26 oktober kunnen we als afsluiting op zaterdag, de ver-

trekdag naar huis, ook nog meedoen aan de The Third World Cup Tai Chi Chuan In-

ternational Championship van de International Tai Chi Chuan Federation. Het betreft 

twee verschillende organisaties, de eerste is verbonden aan de regering terwijl de 
tweede onafhankelijk is.  
 
(lees verder op de laatste pagina van deze nieuwsbrief) 
 
 

http://onlinefotoalbum.hema.nl/onlinefotoalbum-bekijken/a2bf3188-5624-4d52-b5c5-e4b99f00063b


-Nes a/d Amstel (trainingen door Cora)  

Rooster (klik op) 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 (met Judith van Drooge): 

Pushing hands: zaterdag 31 januari, 28 februari, 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 februari, 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 loca-

tie Marterrade 312, 2544ME , Den Haag 

Binnenkort wordt de website van de STN www.taijiquan.nl geheel vernieuwd. Aan het Nederlands Taiji Team 

wordt de gelegenheid geboden om de NTT-nieuwsbrieven voortaan ook op deze nieuwe STN-site te plaatsen. 
Zo kan iedereen die geïnteresseerd is de belevenissen volgen. Coaches Judith en Cora zijn algemeen be-

stuurslid van de STN en hebben hierdoor, net als Nel door de workshops en het destijds schrijven van artike-

len voor de Taijivizier, nauwe banden met de STN. Graag maken wij dus van deze gelegenheid gebruik om 
instroom van nieuwe atleten aan het NTT-team te bevorderen. Wij nodigen ieder die interesse heeft in deel-

name aan toernooien contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Samen sporten en 

elkaar stimuleren in de ontwikkeling is het doel. Natuurlijk beoefen je tai chi en qigong voor je gezondheid, 
energie en ontspanning, maar af en toe competitie voegt er een dimensie aan toe, mede door het vergroten 

van je eigen vaardigheden en de (internationale) contacten. Wij hopen in het nieuwe jaar weer nieuwe atleten 

te mogen begroeten en te begeleiden! Als NTT-lid krijg je iedere NTT-nieuwsbrief ook in je mailbox. 
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NTT-nieuwsbrieven voortaan op de nieuwe STN-site ! 

Trainingen en workshops 

 

http://www.taijiquan.nl/
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(vervolg Taiwanverhaal van bladzijde 2) 
Al vanaf januari zijn we bezig met de praktische voorbereidingen. Paspoorten worden opnieuw aangevraagd, omdat ze nog zes maan-
den geldig moeten zijn, de vliegreis wordt geboekt en de reisverzekeringspapieren aangepast met werelddekking. Een tablet wordt 

gekocht om de laatste internetinfo te checken en contact met het thuisfront te onderhouden, pinpassen en mobiels worden op 
‘buitenland’ gezet en creditcardcodes uitgeprobeerd. Gelukkig ben ik tot mijn zeventigste voor alles ingeënt, dus dat scheelt weer een 

gang naar de tropenarts. Judith van Drooge regelt collectief voor de vijf atleten en vijf supporters met de organisatie de onderdelen 

waaraan we deelnemen, de nabijgelegen hotels, de aansluitende rondreis en de betaling. Als ik zo aan het regelen ben, vraag ik me 

altijd af, waarom ik in hemelsnaam huis en haard verlaat om naar een of ander buitenland te gaan voor een sporttoernooi. Natuurlijk 

komt het antwoord over het doel hiervan direct in mijn hoofd op: Het gaat om het avontuur door even uit de eigen comfortzone en de 

vertrouwde omgeving te gaan. Toernooien zijn ideale stresstests en het contact met andere sporters zorgt vaak voor een verruiming 
van het eigen blikveld. Leer uzelf kennen. Voeg daar ook nog in dit geval een subtropische omgeving aan toe en Mrs. Yin staat te pope-

len om op haar oude dag nog een keer mee te gaan met de jonge topsporters.  
 

Naast het praktische geregel is de lichamelijke en geestelijke voorbereiding op een sportprestatie erg belangrijk. Niet te veel trainen, 

want dan loop je blessures op en dan kan je een goed resultaat vergeten. Ook niet te weinig trainen, want ik moet wel zes vormen 

technisch goed beheersen en uit kunnen voeren voor het oog van de deskundige jury. Een zorgvuldig opgesteld schema om in de voor-

afgaande maanden afwisselend de diverse vormen te oefenen wordt opgesteld. Nauwgezet wordt bekeken welke kleding mee mag  en 

welke wapens ik mee zal nemen uit mijn arsenaal. Op locatie is het zaak om met zowel intern als extern perspectief en afgestemde 

voeding en drinken op het juiste moment te pieken. Ik ben bij de voorbereidingen mijn eigen coach, dus ik laat alle modellen uit het 

boek ‘De excellerende sportcoach’ op mezelf los en stel actieplannen op met smartdoelen. De coachingsgekte die de laatste jaren in 

het onderwijs, waarin ik al bijna veertig jaar werkzaam ben, is toegeslagen kan ik nu goed benutten voor mezelf.  
Dan is het eindelijk zover. Op Schiphol ontmoet ik Shui Ying, tevens STN-jurylid, die als atlete zal debuteren op het toernooi en de fami-

lie van Judith van Drooge. We vliegen met zijn zessen goed verzorgd met China Airlines via Bangkok. Janneke en Anke vliegen met 
Emirates via Dubai. Mila  en Monika zijn al een week in Taiwan en hebben net een indrukwekkende rondreis achter de rug en hen zullen 

we in het Capitol Arena hotel ontmoeten. 

 

Angsten overwinnen is ook een doel van het leven en deze trip. Als je buiten je comfortzone komt dan ligt angst voor verlies van alles 

wat met je eigen ego en je lichaam te maken heeft op de loer. De eerste overwinning is voor mij, controlefreak met claustrofobie en 

hoogtevrees, al het vliegtuig instappen voor een reis van 16 uur. Shui praat me er tijdens de vliegreis met drie Oosterse vegetarische 

maaltijden gezellig doorheen, terwijl mijn maag langzaam begint te protesteren tegen een tweede rijstmaaltijd om drie uur ’s nachts. 
Na de derde rijstmaaltijd stappen we met zes uur tijdsverschil de korte zondag in het warme Taipei in. We leven weer op bij het zien 

van de vrolijke guirlandegordijntjes in de bus die ons van het vliegveld  richting hotel brengt. Hier zullen we acht dagen verblijven. Ik 

verheug me erop om uit te gaan rusten op de luxe eenpersoonskamer, die ik op internet al bewonderd heb. Aangezien ik erg van pra-
ten hou, maar dat niet 18 uur per dag volhou, heb ik een eenpersoonskamer geboekt, net als Shui Ying. Dan heb ik in ieder geval een 

uurtje voor mezelf, dat ik vreemd genoeg invul met Facebook. Mediteren en ontspannen komt thuis wel weer als ik tajiles geef……..  

 

(Meer kunnen we als preview niet publiceren, dus nog even wachten tot het TQT uitkomt voor het vervolg van dit verhaal. 
Als STN-lid krijg je dit tijdschrift ieder kwartaal toegestuurd.) 


