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Verslag Hao jie Taiji Championship van Loe Hoyer in Heerlen
Nederlands Taiji Team
Nieuwsbrief
Organisatie , training en coaching:

Cora van Geel

(door Daisy Kool-Bierenbroodspot)
Op 19 februari 2017 had ik een afspraak bij Loe Hoyer in Heerlen. Omdat ik er om negen uur wilde zijn,
stapte ik om zes uur in de auto. Om in Heerlen te komen, hoefde ik alleen maar de A2 af te rijden
totdat ik bijna het land uit was. Buiten was het nog pikkedonker en omdat ik dus toch niets kon zien,
zette ik de cruise control aan, kiepte mijn stoelleuning naar achteren en vouwde mijn handen achter
mijn hoofd. Nog even de oogjes sluiten. Toen ik ze weer opende zag ik een landschap met opvallend
weinig slootjes, meren en andere soorten van water. Heuvels en aspergevelden waren ervoor in de
plaats gekomen. Ik besloot dat ik goed zat, en niet per ongeluk op weg was naar Groningen.
Loe Hoyer had een ‘gezellig-onderons-toernooi’ georganiseerd, een soort van open clubkampioenschappen. Geen kungfu, alleen taichi. De locatie was een vroegere gymzaal die aan de binnenkant
nauwelijks meer als zodanig te herkennen viel omdat Loe hem helemaal had omgebouwd tot zijn eigen sportschool. Schilderijen, beeldjes en leeuwenkoppen toverden de zaal om tot een soort huiskamer, inclusief dik tapijt. Het publiek zat in klapstoeltjes rond de mat. Alle deelnemers trouwens ook.
Het was een breed bezet toernooi en, gezien de kleinschalige opzet, toch behoorlijk op niveau. Het
was laagdrempelig voor beginners maar er deden ook ‘masters’ mee, en alles daartussenin. Naast
de individuele competitie hadden zich ook groepen ingeschreven, met of zonder wapen, en was er
een speciale poule voor groepenqigong. Een vol programma dus. Van het NTT deden Ineke en ik mee,
en Theo, Cora en Jacqueline van Ansem hadden een plekje in de jury.
De poules volgden elkaar in hoog tempo op en de prijzen werden meteen na afloop van elke poule
uitgereikt. Dat vond ik prettig: je weet meteen wie het best was, en het voorkomt een lange zit wanneer het toernooi voorbij is.
De eerste deelnemers die op de mat stonden, liepen hun vorm in volledige stilte - in zo’n kleine zaal
gedraagt het publiek zich rustiger dan in een sportcentrum. Als er al werd gekletst dan deed men dat
op fluistertoon, en er liepen geen mensen heen en weer naar de catering. Ook Loe vond het griezelig
stil en hij stelde voor om taichimuziek te draaien op de achtergrond. Aan sommige deelnemers kon je
merken dat ze liepen op het ritme van de muziek. Ik houd daar van. Een groep uit België deed de 24
zo mooi, op zulke betoverende muziek, dat ik nadat ze klaar waren, nog een tijdje gehypnotiseerd
naar de lege mat heb zitten staren.
Ineke deed het uitstekend met hand, waaier en zwaard. Drie medailles kreeg ze omgehangen. Ik
mocht er twee mee naar huis nemen.

Om elf uur waren we begonnen en pas om zes uur waren we klaar. Een lange dag dus, vooral voor de
jury want de leden werden niet afgewisseld. Theo, Cora en Jacqueline moeten met een blikken kont
naar huis zijn gereden maar ik reed redelijk fris op de A2 naar boven. Buiten was het inmiddels pikkedonker, en omdat ik dus toch niets kon zien…
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(door o.a. Rudolf Sipkema)

Open Dutch Wushu Championship op zaterdag 8 april 2017 in Hoensbroek

De Open Dutch Wushu Championship op 8 april 2017.
Deze zal gehouden worden in
Sporthal In de Biessen
Gravin van Schönbornlaan 4
Hoensbroek (L) en wordt georganiseerd door het
Hoyer Wushu Institute.
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vind je het inschrijfformulier en het wedstrijdreglement.

