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STN Festival (door Nel) 

Welkom aan twee nieuwe 

NTT leden: Kitty Straathof en 

Ortwin Spaargaren ! 

4 

Voor drie onderdelen had ik me ingeschreven, waaronder twee waaiervormen. Hoe meer het festival 

naderde, hoe meer ik me daar zorgen over maakte. Tai chi is leuk maar daar wil ik niet de hele dag 
mee bezig zijn op een festival. In mijn hoofd had ik namelijk een lijstje met namen. En ik had een vraag: 

'Hoe gaat het met je?' Die vraag wilde ik graag stellen aan de mensen op dat lijstje. Maar ik vreesde 
dat het me niet zou lukken om te luisteren naar het antwoord als ik in een veld zou staan met een jury 

die van me verwacht dat ik doorlopend mijn waaier open of dichtsla: dat leidt zo af. Dus annuleerde ik 

een onderdeel. Dat gaf rust. 

De organisatie werkte prima mee en plande de poules waarin ik uitkwam beide aan het begin van 

de dag zodat ik snel klaar was. Dat wil zeggen... het duurde evengoed nog lang voordat ik daadwerkelijk 
vrij kon rondlopen want mijn poules waren vrij vol. Dat gold trouwens voor alle poules. Op een enkele 

na hadden ze minimaal zes deelnemers. 

 

De waaierpoule was het grootst: dertien atleten. Het duurde anderhalf uur voordat iedereen aan de 

beurt was geweest. Terwijl één atleet in het veld stond, zat de rest gebroederlijk naast elkaar op de 

grond, met de rug tegen de muur. Met Duitse, Engelse en Belgische medespelers besprak ik aanvanke-

lijk de prestaties van de artiest in het veld maar op den duur vooral de wenselijkheid van het zitten op 
een bankje. Bij het naastgelegen veld stond er één. Daar zaten weliswaar zeven mensen op die de 24 

gingen doen maar wij waren verreweg in de meerderheid. Kwestie van glijbaan van maken en de bank 

wegtrekken. Juist toen we besloten tot actie over te gaan, startte Peter Histed uit Groot Brittannië 

zijn dragon fan vorm. Die vorm zag er zo spectaculair uit dat we onze plannen staakten en met open 

mond staarden naar Peter, die z'n waaier naar eigen smaak nog vaker liet vliegen dan de originele 
vorm voorschrijft. 

    'Ik kijk naar goud', fluisterde een atleet tegen mij. Hij kreeg geen gelijk. Peter liet de waaier vallen. 

Dat was een gelukje voor degenen die op dat moment op winst stonden maar ik geloof niet dat die 
notie bij één van ons speelde. We waren oprecht teleurgesteld dat Peter misgreep. Later, tijdens de 

demonstraties, liet hij de dragon fan nog eens aan alle aanwezigen zien en toen ging het wel goed. Het 

leverde hem groot applaus op. 
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Naar mijn beleving was het een goed bezet toernooi, niet alleen waar het gaat om het aantal deelnemers maar eveneens wat betreft 

variatie aan stijlen en vormen. 
Er zat zelfs variatie in de aard van de onderbrekingen. Zoals elk jaar werden we rond het middaguur getrakteerd op demonstraties 

maar daarnaast werd nog drie keer onze aandacht gevraagd. Twee keer voor iets verrassends en fijns: Epi van de Pol werd geridderd 
en het NTT werd geëerd voor haar prestaties op het EK en het WK. 

De derde onderbreking betrof de minuut stilte die we namen om de slachtoffers van de aanslagen in Parijs de avond tevoren, te 

herdenken. Op een festival wordt voornamelijk gesproken over tai chi, de atleten die meedoen aan de wedstrijden zijn gefocust tot op 

het bot, en de juryleden hebben slechts oog voor de atleten. Zo'n minuut trekt de zaken in breder perspectief. Na die geladen zestig 

tellen stilte verschuift de focus kort van 'ik wil goed presteren' of 'oh help, oh help, oh help, wat doe ik hier op dit veld' naar een belang-

rijke emotie die snel ondersneeuwt in de spanning van de wedstrijd: dankbaarheid. Dankbaarheid voor het feit dat wij hier staan, rede-
lijk onbezorgd in deze warrige tijden; voor het feit dat mensen de moeite hebben genomen dit festival te organiseren; en dat we het 

samen naar onze zin hebben. 

 

Dank jullie allemaal. 

Blijf blij en gezond. 

Daisy Kool 

Vervolg van het verslag van Daisy 
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Loni Liebermann 

Nel van Biezen 



Uitslagenlijst 
NTT leden op plaats 1, 2 of 3 

(op alfabetische volgorde): 
Anke van Hartevelt (CNGO) 

1e Taiji weapon fan 
1e 42-Handform 

2e Yang weapon (sabre)  
 

Astrid Siebers (CNGO) 
4e Modern 24 handform 

2e Taiji group weapon 
2e Taiji group handform 

 

Daisy Kool (NTT) 

3e Taiji weapon fan 

 

Edwin van der Laan (CNGO) 

2e 42-Handform 
2e Taiji group handform 

 

Howdy Tio (Wudang Principles Holland) 

1e Taiji handform different 

2e Yang handform different 
 

Joan van Vliet (STVG) 

1e Sun zwaard 

 

Kitty Straathof (STVG) 

2e Sun zwaard 

 

Monika Bansky (STVG) 

1e Yang handform different 

1e Yang zwaard 

2e Taiji handform different 

 

Ortwin Spaargaren (STVG) 

3e Sun zwaard 
 

 



STN Taiji Festival 2015        (door Nel van Biezen) 
(Twee fragmenten uit het artikel dat gepubliceerd zal worden in het  TQT. 

Het programma van het jaarlijkse Taijiquan Festival  en de Open Dutch Competition van de STN in Sporthal Olympos in Utrecht ziet er ook 

dit jaar weer veelbelovend uit. Er zal  een keur van gevarieerde workshops en inspirerende lezingen in de sportzalen te volgen zijn. In de 
centrale sporthal beneden kun je de hele dag de competitie vanaf de zijlijn volgen en de kooplustopwekkende taijimarkt en boeiende in-

formatiemarkt bezoeken. Stoelmassages zorgen voor ontspanning na alle indrukken. Aan het begin van de middag is er als hoogtepunt 
een spetterende demoshow. Maar het Festival blijft bovenal een gezellige  jaarlijkse ontmoeting met de vele taijivrienden uit Nederland, 
België, Engeland en Duitsland.  

 
Het is vroeg opstaan voor ons, want de openingsceremonie van het toernooi begint al om negen uur. Hoewel ik zelf vandaag andere 

plannen heb en niet mee doe aan de wedstrijden, draag ik samen met Daisy de vlag van het Nederlands Taiji Team. Deze vlag heeft het 

afgelopen jaar o.a. een reis naar de WK in Taiwan en de EK in Engeland meegemaakt. Bij sporttoernooien in Nederland is het beter dat de 
atleten onder de vlag van hun eigen school uitkomen, dan hoeven ze niet in een mentale spagaat. Daisy wil haar beide scholen en leraren 

eren  voor hetgeen ze van hen beiden geleerd heeft en  loopt daarom onder de algemene NTT-vlag. We marcheren stipt op tijd op aanwij-
zingen van de wedstrijdleiders Loe Hoyer en Judith van Drooge door de hal en positioneren ons in rijen naast elkaar. De tientallen, offici-

eel geklede juryleden komen in een rij er tegenover te staan en we groeten elkaar plechtig met de wushugroet. Wie beoordeelt wie van-
daag, dat is de vraag. Ook de atleten kunnen op hun beurt de beoordelende partij zijn, alleen gaat dat niet met zichtbare cijfers. Het gaat 

er vooral om je eigen prestatie onder spanning zo goed mogelijk neer te zetten en het oordelen los te laten. 

De atleten kunnen zich daarna gaan warmlopen en de juryleden beraadslagen ondertussen over de zuinige marges van de vandaag te 

geven cijfers……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…..(slot) 

Eindelijk heb ik tijd om de teamgenoten te gaan bewonderen en na afloop te prijzen. Er zijn in het internationale deelnemersveld weer 

flink wat NTT-leden aanwezig. Als verrassing wordt tijdens de competitie het EK team dat naar Oxford is geweest, gehuldigd met bloemen 

en medailles. Ook enkele buitenlandse leden horen bij ons team, want bij het NTT mag iedereen zich aansluiten. Monika Bansky is dit jaar 

voor het Festival uit Duitsland overgekomen en krijgt voor haar prestatie bij de WK in Taiwan in 2014, net als wij vorig jaar, de erepen-

ning van de STN. Geraldine Fitzmaurice uit Ierland kon helaas geen vrij krijgen, dus we maken met het EK team een vrolijke zwaaifoto 
voor haar. Wat is het toch attent van Cora van Geel en Theo Ypma dat zij deze aandacht geven aan de prestaties van het NTT team.  

Beiden hebben zelf ook een zeer goede prestatie geleverd om dit Festival in samenwerking met alle bestuursleden en de vele vrijwil-

ligers perfect te organiseren. Een medaille en lof! 

https://m.flickr.com/photos/129302179@N08/23112370075/?xajax=1

