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NTT Leden presteren goed tijdens  35ste STN-Festival op 11 november 2017 

 

Organisatie , training en coaching:  

      

           Cora van Geel 

           www.qi-chat.nl 

 

           Judith van Drooge  

          www.inner-touch.nl 

              

           Nel van Biezen   

          www.yinyang-taichi.nl 

 

 

  Redactie Nieuwsbrief 

       Nel van Biezen 

         

  Penningmeester en foto’s 

         Nico  Sloep 
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De magie van taichi!                                                                                                         
Door Daisy Kool-Bierenbroodspot 
Ik heb genoten van het festival. Het is elk jaar weer fijn om mensen te spreken die ik de rest van het 

jaar niet zie. Vreemd genoeg heb ik ook altijd de leukste en gekste gesprekken wanneer ik op die veel 

te lage, harde bankjes zit, wachtend totdat ik het veld op mag, of wachtend totdat iedereen in de poule 
is geweest.  

Voor het eerst ging ik niet naar huis met een medaille maar wel met het gevoel dat ik erg goed bezig 
was geweest.  Ik stond namelijk meer ontspannen in het veld dan vorige keer. Dat is prettig om te con-

stateren, aangezien ‘proberen  om op z’n minst een klein beetje ontspannen te blijven’ voor mij het 

doel is van meedoen. Er trilde niets dit jaar, geen hand, geen onderlip, geen voet. Mogelijk kwam dat 

door Judith: toen ik haar vertelde dat ik mijn wortels kwijt was (niet de eetbare, de wortels onder mijn 

voeten), omhelsde ze me. Wat ze precies deed, weet ik niet, maar mijn ademhaling werd rustig en laag, 
en ik voelde me weer  aarden. De magie van taichi! 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vier foto’s 

zijn gemaakt door 

fotografe Loni 

Liebermann. 

Op haar Facebook 

zie je nog veel 

meer prachtige 

foto’s van het STN-

Festival. 

http://www.qi-chat.nl
http://www.inner-touch.nl
http://www.yinyang-taichi.nl


 

Met dank aan Nico Sloep voor de foto’s (met 
rand). Al zijn foto’s zijn te zien op  

www.qi-chat.nl 

 

De andere foto’s komen van de Facebook van 

Chris Stolk of zijn gemaakt door een onbeken-

de fotograaf uit België en door Nel. 

 

 

 

 

http://www.qi-chat.nl


 

 

Uitslagenlijst NTT leden met hun teams 

Howdy Tio Handvorm Open 1e plaats 

Howdy Tio Yang Overige 1e plaats 

Howdy Tio Taiji Handvorm overige 1e plaats 

Monika Bansky Open Handvorm (Zhao Bao) 2e plaats 

Monika Bansky Ind. Handvorm 49 Yang 3e plaats 

Monika Bansky Yang zwaard 3e plaats 

Marie Antoinette Sondeijker /Astrid Siebers Duo handvorm 1e plaats 

Marie Antoinette Sondeijker Ind. Handvorm 24-vorm 2e plaats 

Marie Antoinette Sondeijker/Astrid Siebers/Edwin van der Laan Groepsvorm 42-handvorm 2e plaats 

Marie Antoinette Sondeijker/Astrid Siebers Groepsvorm waaier 2e plaats 

Edwin van der Laan Pushing hands 3e plaats 

Ineke Bouman 42-zwaardvorm 3e plaats 

Marjolijn Staarink/Joan van Vliet Duo qigong 3e plaats 

Mirke de Kruif Stokvorm 2e plaats 

Mirke de Kruif Pushing Hands 1e plaats 

Inner Touch Groep Qigong 2e plaats 

Inner Touch Duo handvorm 2e plaats 

Inner Touch Pushing hands 2e en 3e plaats 

In oktober 2018 zijn de 

World Tai Chi Championships 

in Taiwan. In het voorjaar 

volgt nieuws erover: 

www.cttaichi.org/english 

 
Er zijn plannen om weer te gaan met 

een team. Heb je interesse, meld je 

dan aan. 

http://www.cttaichi.org

