
 

Het NTT is in augustus 2012 opgericht om de  wedstrijdsporters van de STN te verenigen en de drempel om 

aan sporttoernooien deel te nemen te verlagen. Het zag er destijds naar uit dat de STN misschien niet meer 
zou voortbestaan doordat het oude bestuur aftrad, na tientallen jaar de STN enthousiast te hebben geleid. 

Cora, Judith en Nel wilden toen graag dat de wedstrijdsporters door konden gaan. Nu de STN een goede 
doorstart heeft gemaakt is het een logische stap om er weer aansluiting bij te zoeken. 

 

Het STN bestuur heeft inmiddels op verzoek van Cora, Judith en Nel een overleg gehad met het NTT bestuur 
over het opgaan van het NTT binnen de STN structuur.  Dit onder het motto “Samen sta je sterk”. 

Door de opname van het NTT binnen de STN is er binnen de Stichting Taijiquan Nederland een eigen 
Taijiquansportteam en kunnen de krachten worden gebundeld. Er is door de NTT-Oefendag een directe aan-

sluiting met de STN-jury- en scheidsrechteropleiding. Met het NTT kan de STN zich profileren op landelijke en 
internationale wedstrijden. Voor het NTT is er een bredere communicatie mogelijk door het vermelden van 

de NTT-Oefendag, wedstrijdoefendagen, wedstrijdkalender en de nieuwsbrieven op de STN website. Tevens 
zal de administratie en promotie gaan plaatsvinden met behulp van de STN. Op deze wijze wordt een echt 

samenwerkingsverband gevormd voor alle sporters. 
Door de STN wordt bekeken wie welke taken krijgt bij het toekomstig wedstrijdgebeuren. Voortaan krijgen de 

NTT-leden de factuur voor de jaarlijkse bijdrage van 10 euro via de STN, die de ledenadminstratie gaat behe-
ren.  

WE DROMEN AL VAN MEER COACHES, MEER LEDEN EN EEN PROFESSIONELE OUTFIT IN DE NATIONALE KLEUREN... 

NTT neemt deel aan de EK van de TCFE in Oxford in 2015 

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.  

Het deelnemende NTT team bestaat voorlopig uit: Anke van Hartevelt, Ineke Bouman, Daisy Kool-
Bierenbroodspot en Nel van Biezen. Theo Ypma, voorzitter van de STN, zal ook meegaan. De uiterlijke in-

schrijvingsdatum is 13 maart 2015. Stuur zelf voor deze datum je inschrijfformulier dat als bijlage bij 

de nieuwsbrief zit rechtstreeks naar de organisatie, met een cc’tje a.u.b. naar nel.van.biezen@hetnet.nl. 

Er is geen groepsoverzicht, alleen een individueel formulier. De aanmelding gaat dus niet via Cora. 

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.  

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. Het nabijgelegen Holiday Inn Express Kassum Stadion hotel ligt op vijftien minuten loop-

afstand en bood vorige keer onderdak aan veel sporters. Via booking.com of het hotel kun je zelf een kamer 

boeken.  
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 wus-
hutoernooi met een taijimat. Voor supporters is het erg 

aantrekkelijk, want de spectaculaire noordelijke en zuide-
lijke kungfuvormen worden op twee andere matten uitge-

voerd. Heb je hiervoor interesse meld je dan z.s.m. maar 

uiterlijk 7 februari aan via Nel.  Er gaan vier NTT-leden 
meedoen aan deze Dutch Open: Shui Ying, Daisy, Ineke en 

Nel. Theo Ypma zal ook aanwezig zijn. We overnachten in 
Kasteelhotel Doenrade.  Je kunt ook op de dag zelf aan-

reizen. 

Goed nieuws: NTT sluit zich aan bij de STN! 

 

>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        

 

  Redactie Nieuwsbrief 

       Nel van Biezen 

         

  Penningmeester en fotograaf 

         Nico  Sloep 
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NTT-nieuwsbrieven komen 

binnenkort ook op de nieu-

we STN-site. 
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