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Verslagen, uitslagen en foto’s van de EK in Oxford op 11/12 april 2015!
(door atlete Daisy Kool-Bierenbroodspot)
Beoefenaars van tai chi zijn bijzondere mensen. We zijn soepel; blijven langer gezond; sturen energie,
en we kunnen vliegen. Ook kunnen we over water lopen – mits er een boot tussen zit. Aldus liep en
vloog het NTT op vrijdag 10 april naar het EK in Oxford. Zeven atleten en drie supporters.

Nel van Biezen
www.yinyang-taichi.nl
Judith van Drooge
www.inner-touch.nl

Onze aanwezigheid is niet onopgemerkt gebleven. Ik wil niet zeggen dat we ons schandelijk misdragen
hebben maar egocentrisch waren we zeker – we eisten een onbehoorlijk grote hoeveelheid medailles
op. Het ging met zulk gemak dat Marie-Antoinette, Anke en Astrid ter plekke besloten om zich in te
schrijven voor een groepsvorm. Met wat lenen hier en daar zagen ze er opvallend uit in een rood, een
wit en een blauw pak, met bijpassende waaiers. Een paar keer samen oefenen leidde tot een eerste plek
voor hun kung fu fan 1!
Ineke hing haar medailles aan de bureaulamp in haar hotelkamer. Zaterdag – na de eerste drie medailles – oogde de lamp al vermoeid, en zondag moest de hoteltechnicien er aan te pas komen: het ding
was geknakt.
Voor Theo was het een druk weekend: hij moest netwerken; feliciteren dan wel troosten; scores noteren, en het team met humor ontspannen houden. Toch vond hij tijd voor het uitvoeren van meer taken.
Ten eerste werd hem gevraagd om medailles uit te reiken. Hij straalde er net zo bij als de winnaars
zelf. Ten tweede werd hij door menige atleet verzocht hun prestaties te filmen. Kennelijk verwarde men
hem met de beroemde regisseur Ang Lee – dezelfde kalme uitstraling en een stabiele hand. Nels nichtje
Rochelle was speciaal uit London naar Oxford gereisd om hand- en spandiensten te verlenen. Dat was
niet alleen nuttig, het was ook heel gezellig om haar erbij te hebben. Datzelfde gold voor Edwins vrouw
Anita, een kleine Javaanse die warmte verspreidde waar ze maar ging. Met zulke supporters voelt een
mens zich nooit eenzaam en alleen. Ze zijn een bron van welbevinden binnen een team.
De grootste winst was dat Geraldine Fitzmaurice tijdens het toernooi lid werd van het NTT. Geraldine is
een Ierse met rode krullen en een krachtige, jeugdige uitstraling op het veld. Ze reist naar elk toernooi
in haar eentje – zonder coach, zonder het gemak van een team vol ervaring en zonder lieve supporters.
Omdat we haar bij elk toernooi tegenkomen, was het een logische stap
dat we haar vroegen zich bij het NTT aan te sluiten. Ze was blij met het
aanbod, accepteerde het en was meteen één met de groep. Ze ging mee
uit eten en vijf van ons brachten haar zaterdagavond naar de bushalte.
De weg ernaartoe leidde door een soort wildernisachtig onverlicht park.
De zaklampfunctie op Nels telefoon voorkwam dat we met z'n zessen van
een leuningloze brug afvielen en in een beek donderden. Zo beschermden
we ons jongste lid tegen valpartijen en tuig terwijl Geraldine welbeschouwd – met een guandao, een hellebaard, in een tas op haar rug – de
gevaarlijkste was van ons allemaal.
Het was me een genoegen met jullie op stap te zijn. Ik kijk uit naar het
volgende toernooi.

Cora van Geel
www.qi-chat.nl
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De atleten van de EK van de TCFE in Oxford aan het woord…...
Atlete Ineke Bouman:
Het was “outstanding in more than one way”. We waren niet alleen een opvallende verschijning in de sporthal, waar men verwonderd keek naar zoveel loyaliteit binnen een
team, maar ook in het Indische restaurant waar we gelukkig met de hele groep op zaterdagavond zonder reservering nog terecht konden. Het was zo gezellig dat we zelfs bij de
reviews van het hotel niet ontbraken. Een serieuze jonge deelnemer had daar geschreven dat “grannies” al lachend en pratend haar nachtrust hadden verstoord maar bij
nader inzien konden wij dat toch niet geweest zijn?
Succesvol waren we ook en dat zo’n team, met eigen supporters als Rochelle, Anita en
Theo, een aantrekkingskracht uitoefent op buitenlandse deelnemers die geen eigen team
hebben, bewees mijn onverwachte kamergenote Geraldine, de zeer atletische en succesvolle deelneemster uit Ierland, die zich bij ons team aangesloten heeft.
Voor mij was dit helemaal een geweldig toernooi ook omdat de reis met Nel altijd al een
belevenis op zich is waar ik me van tevoren op verheug. Dank dus aan onze coach/
moeder Nel, die alles tot in de puntjes voorbereid had en zorgde dat het hele gebeuren
voor ons op rolletjes verliep. Ze had zelfs haar nicht Rochelle gestrikt om voor ons alle
resultaten te noteren. Nel je bent onmisbaar voor de sfeer in het team. Ik hoop dat
je nog heel lang deze rol op je wilt nemen!

Atlete Geraldine Fitzmaurice (Ierland):
Yes it would be a great honour to be on the Dutch Team.
I competed in the Chen Style Hand Form My Style is Called Pao Chui or Cannon
Fist. Bronze Medal
Ladies Open Internal Hand Form. Guan Dao/Halberd. Gold Medal.
My Teacher from China is Master Fu Nengbin and picture of me in Oxford.
Best Wishes

Atlete Anke van Hartevelt: Het was hardstikke leuk!
Atlete Marie Antoinette Sondeijker: Het was leuk in Oxford! Leuk om alle internationale vrienden weer te zien, en samen met het NTT op
stap te zijn.
Atleet Edwin van der Laan:"Met het NTT deelnemen aan wedstrijden in Oxford was weer een bijzondere belevenis: samen tai chi ervaringen delen met zo veel leuke en verschillende mensen met dezelfde passie".

Atlete Astrid Siebers:
Ik heb weer echt genoten, net als de vorige competitie.
Het leuke is dat je nu mensen gaat herkennen als je ze op de volgende competitie weer tegenkomt.
En ik heb echt gemerkt dat in deze " branche " mensen heel gemoedelijk zijn en heel relaxed..... althans alleen even een piekmoment voor
en tijdens de wedstrijd zoals ik die natuurlijk ook zelf had, tenzij ik de enige was hihi.
Ik heb alweer, net als bij mijn vorige competitie kennis kunnen maken met vormen en technieken die ik nog niet eerder had gezien en ik
heb nieuwe mensen mogen ontmoeten met dezelfde passie voor deze brede vorm van sport. Ik vond het een super weekend en door de
goede teamspirit hebben goede resultaten kunnen neerzetten.

Uitslagenlijst
Astrid Siebers:
Groep weapon Forms met Anke en Marie Antoinette (kffwaaier 1) 1e plaats
Other internal weapons intermediate (kffwaaier) 4e plaats
Other intermediate hand forms (24-vorm) 5de plaats
Daisy Kool:
Chen Open handforms 6de
Other internal Open Ladies (Chenwaaier) 7de plaats
Geraldine Fitzmaurice:
Ladies Open Internal Hand Form. (Guan Dao/Hellebaard) 1e plaats
Chen Style Hand Form (Pao Chui/ Cannon Fist) 3 de plaats
Anke van Hartevelt:
IWUF 42, 24, Open Ladies HF (IWUF42) 1e plaats
Groep weapon Forms met Astrid en Marie Antoinette (kffwaaier1) 1e plaats
Moving step pushing hands 2e plaats
Yang Sabre Open (36 yang sabel) 4e plaats
Fixed step pushing hands 4e plaats
Marie Antoinette Sondeijker:
Group weapon forms met Anke en Astrid (kffwaaier 1) 1e plaats
IWUF 42, 24, Open Ladies HF: (IWUF42): 3e plaats
push hands fixed step 3de plaats
Edwin van der Laan:
Cheng Man Ching Open HF 1e plaats
IWUF 42,24 Open Mens HF 3e plaats
Weapon intermediate (32 jian) 4e plaats
Nel van Biezen:
Internal sword Open Ladies (IWUF 42 jian) 2 de
plaats
IWUF 42,24 Veterans HF(IWUF 42 quan) 3de plaats
IWUF 42,24 Open Ladies HF (24-vorm) 4de plaats
Yang sword Open: (32 jian) 4de plaats
Other internal weapons veterans (cane)4de plaats
Yang sabre Open (13 Yang):5 de plaats
Other Internal Weapons Open Ladies (kkf2)5 de
plaats
Ineke Bouman
Internal Sword Open Ladies (42 IWUF zwaard)1e
plaats
IWUF 42,24 Veterans HF(IWUF 42 quan) 2de plaats
Other Internal Weapons Open Ladies (kff1) 2de
plaats
Other Tai Chi Hand Forms Veterans (24-vorm) 2de
plaats
Other Internal Weapons Veterans (Double Fan) 3de
plaats
IWUF 42,24 Open Ladies HF (24-vorm) 5de plaats
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De EK supporters aan het woord……...
Supporter Rochelle (nichtje van Nel):
"Ondanks dat ik altijd de verhalen kreeg te horen over Tai Chi van Nel, had ik nog nooit
een wedstrijd bijgewoond. Nu dat ik stage doe in Engeland en het EK Tai Chi toevallig in
de buurt was, kon ik het eindelijk eens van dichtbij meemaken! De sfeer was heel leuk, al
die atleten bij elkaar en ondanks dat Tai Chi eruit ziet als een ontspannende, rustige
sport heb ik nu ook de wat competitieve en inspannende kant ervan gezien. Aangezien ik
zelf geen ervaring met deze sport heb, vond ik het ook heel leuk om alle verschillende
kanten ervan te zien: hand, waaiers, zwaarden en sabels. Het was een heel spektakel om
bij te wonen en ik denk dat we zeer trots kunnen zijn op ons Nederlands Taji Team dat
toch maar mooi gouden, zilveren en bronzen medailles mee naar huis nam!"
Supporter Anita (vrouw van Edwin)
"Een vriendelijk en gezellige team"

Coach/atlete Nel aan het woord:
Het was een in alle opzichten geslaagde EK. Voor het eerst in de tien jaren dat ik eraan
meedoe waren we met een team van tien personen uit Nederland aanwezig. Naast echte toernooitijgers was er ook debutante Astrid die het team met haar enthousiasme
deed opstijgen tot een nog hoger niveau. De spontane kungfuwaaiergroepsvorm in de
nationale kleuren, met een spontaan geleend wit pak van Ineke, zag er schitterend uit.
Ook mijn roodwitblauwe kwastje mocht even aan het zwaard van Edwin bungelen, toen
zijn kwast het plots af liet weten. De teamsfeer was erg goed te noemen, zo goed zelfs
dat de Ierse atlete Geraldine zich graag bij deze taijifamilie uit Nederland aan heeft gesloten als NTT-lid. Zij zal tijdens het STNfestival op zaterdag 14 november meedoen aan
de competitie met o.a. haar guan dao, hellebaard.
Theo Ypma kon in de rol als voorzitter van de STN contact leggen met de bestuurders
van de TCFE, de internationale juryleden ontmoeten en flyers van het STN-festival uitdelen aan de atleten.Als VIP werd hij verzocht de medailles op de eerste dag uit te reiken.
Mijn rol van coach en atlete is moeilijk te combineren, maar door ieders inzet en de
supporters die tijden hebben genoteerd en gefilmd, stond iedereen op de juiste tijd met
het juiste wapen in het goede veld.
Toen ik na afloop voorzitter van de TCFE Dan Dogerty bedankte voor de perfecte organisatie sprak hij ook zijn dank uit naar ons team ‘for the graceful performances’.

