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International Tai Chi Championship Taipei (20 & 21 oktober) 

World Tai Chi Chuan Championship Taipei (27 & 28 oktober) 

 

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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Door Judith van Drooge 
 
Wie gaat er mee? Durf jij die uitdaging aan? Ik ga!! 

 

Tussen de twee kampioenschappen door is er mogelijkheid voor sightseeing in Taipei en na afloop zijn 

er meerdere rondreismogelijkheden door het prachtige Taiwan. In de bijlagen vind je meer informatie 

hierover en de reglementen. 

 

Enkele praktische zaken: 

* Ticket boeken z.s.m. laatst op zaterdag 23 juni – geldig paspoort (half jaar na data nog geldig, je hebt 

géén visum nodig). Gemiddelde prijs retourticket €650 

* Inschrijving WK - Bijlage regelement Wereld federatie: $40 USD per onderdeel. 

Ook kun je mee om ons aan te moedigen Je kunt dan bijv. onze manager, coach of group leader wor-

den. 

* Vertrek donderdag 18 oktober – terug op dinsdag 6 november. Dit is het uitgangspunt, het kan tij-

dens het boeken, door prijs e.d., blijken dat het een dag eerder of later zal zijn. 
* Whats App groep aanmaken 06 – nummer! App me als je op de hoogte gehouden wilt worden over 

deze reis naar Taiwan en het WK en in de groep wilt: 06-48730646. 

 

Kennismaking &Trainingsdagen: optioneel, andere ideeën zijn ook zeer welkom!! 

Op naar het WK , bereid je voor, hoe doe je dat? 
* donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) 14 -17 uur, kennismaking, doornemen regelement + training. 

Laat me weten wanneer je wilt komen mail naar judith@inner-touch.nl of zet het in de groepsApp. 
Locatie Inner Touch Tai Chi Westerlaan 51 Zwolle 

 
 

 

 

 

 

Wanneer je mee wilt doen met de Pushing Hands Kampioenschappen in Taiwan dan bied ik je gratis 
trainingsmomenten aan in mijn school. Vanaf nu elke maandag van 20:30 tot 22:00 uur t/m 15 oktober 

2018 (géén lessen tijdens vakantiedagen, kijk op de site www.inner-touch.nl). 
 

Meer informatie in de bijlagen. 

 

 

Bovenstaande  foto’s zijn gemaakt in 2014. Meld je aan voor het Nederlands Taiji team voor de WK 2018! 

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

