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We starten het jaar meteen al goed met een toernooi waar we met het NTT voor het eerst aan deel 

zullen nemen: het Open Nederlands Kampioenschap Traditioneel Tai chi en Kungfu op zondag 7 februari 

2016 in Wierden (Overijssel). Je kunt je zelf aanmelden voor 26 januari 2016 via het onderstaand mail-

adres. Waarschijnlijk gaan er STN-juryleden jureren. Cora zal er ook bij aanwezig zijn. 

 
UITNODIGING 

           Open Nederlands Kampioenschap Traditioneel Tai-chi en Kungfu  

 

        (junioren en senioren) 

ZONDAG 7 FEBRUARI 2016 WIERDEN 

Organisatie: Sportschool Ying Jow Pai Overijssel 

Samenwerking met STN (Stichting Taijiquan Nederland) 

Van 1988 tot 2006 hebben wij ruimschoots ervaring opgedaan met het organiseren van toernooien in Nederland, o.a. sa-

men met de PKA (Professional Karate Assosiation), PKA-Wako Nederland, IBF (Internationale Budo Federatie Nederland) en 

NWF (Nederlandse Wushu Federatie, 1988 – 1993). Van meerdere sportscholen die meededen, kregen wij de vraag wanneer 

wij weer toernooien zouden organiseren. Vanwege deze positieve geluiden en de aanhoudende verzoeken hebben wij beslo-

ten om opnieuw een toernooi te organiseren om Tai-Chi en Kungfu te promoten. Deze promotie gaat hand in hand met een 

op een positieve en respectvolle manier met elkaar omgaan. U bent van harte uitgenodigd! Aanvang: 10.00 uur. Sluiting  : 

17.00 uur. 

 Informatie over de competitiereglementen: 

Reglementen vorm competitie kunt u downloaden via www.taijiquan.nl /reglement –vorm-competitie. 

Het inschrijfformulier dat in de bijlagen van deze NTT-nieuwsbrief zit dient voor 26 JANUARI 2016 in het bezit te zijn 

van de organisatie. De inschrijfformulieren kunt u per mail of per post opsturen naar: 

dhr. W. Maulany / Kruizemunthof 47 / 7641 EV / Wierden 

Tel: 06-57037044 / E-mail: info@maulany.nl / www.maulany.nl 

Wij hopen jullie op 7 Februari 2016 op ons toernooi te mogen ontmoeten. 
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Loe Hoyer organiseert voor de derde keer de officiële ‘Open Dutch Wushu Championship’ in Hoensbroek (L) op  zaterdag 19 maart 2016. 

Het toernooi is uitgegroeid tot een internationaal gebeuren. Het Ierse NTT-lid Geraldine Fitzmaurice zal er ook weer bij aanwezig zijn. 
Inschrijven rechtstreeks bij Loe Hoyer is mogelijk tot 19 februari 2016. Je kunt je ook via Cora aanmelden hiervoor, maar stuur je in-

schrijving dan uiterlijk 10 februari 2016 naar haar toe, want dan is er tijd voldoende om alles rustig af te handelen. In de bijlagen zit alle 
info en het inschrijfformulier over dit ODWC toernooi.  

 

Cora heeft het leuke plan geopperd er een heel weekendje weg van te maken. 

Het programma zou dan bestaan uit aankomst en trainen op vrijdag 18 maart, twee overnachtingen (op een nog nader te bepalen loca-

tie) en op zondagochtend bijv. een qigongtraining, met in de middag een kort uitstapje met aansluitend de terugreis.  

Ze wil graag weten wie er interesse in heeft, zodat het bijtijds geregeld kan worden. 
Mocht je interesse hebben voor deelname aan het hele weekend en nadere info erover willen hebben, mail haar dan even. 

 
 

 

 

Hieronder en hiernaast wat foto’s van de Open Dutch in februari 2015: 

 

Zaterdag 19 maart 2016  is de ‘3th Open Dutch Wushu Championship’ georganiseerd door Loe Hoyer in Hoensbroek (L) . 

 

 


