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www.yinyang-taichi.nl 

          

          

Op de website van de Stichting Taijiquan Nederland kun je informatie vinden over dit jaarlijkse 
Taijiquan festival in Sportcentrum Olympos in Utrecht. Je kunt de hele dag deelnemen aan diverse 
workshops, de Taiji-& Qigongcompetitie bekijken en een taijimarkt bezoeken. Kaarten kun je op de 
dag zelf of van te voren online kopen. Entree (incl. workshops):18 euro voor STN-leden en 23 euro 
voor niet-leden.Programma onderdelen: 

Zie:https://www.taijiquan.nl/festival2019/, o.a. voor het workshopprogramma 

 
 

 

 

  

 

Flowbeurs op zaterdag 12 oktober in Ackershof in Pijnacker. 

STN-Festival op zaterdag 9 november in Utrecht 

 

 

 

De nieuwe 10-
delige lessenserie 
in Den Haag start 
op maandag 14 
oktober.  

Alle lesdata staan 
op onze website 

www.yinyang-taichi.nl 

Open Nederlandse kampioenschappen 

 Taijiquan, Qigong – duo & groep 

 Pushing Hands 

 Demonstraties 

 Tai Chi markt 

 Veel workshops 
Adres: Sportcentrum Olympos, Uppsalalaan 3, Utrecht 

Zaterdag 12 oktober is van 10.00-15.00 uur de Flowbeurs in het overdekte winkelcentrum de Ackershof 
in Pijnacker. Als je met de e-lijn komt kun je uitstappen bij  de halte Pijnacker Centrum. Onze school is 
dit keer ook present met een kraam en we staan bij de ingang. Marianne en ik zullen de kraam beman-
nen en af en toe een demo geven. Op de Flowbeurs staan tientallen kramen met interessante onderwer-
pen over fit leven, ondersteuning en welzijn. Kom gerust even gezellig langs voor een praatje. 

Bestelling taijischoenen a.u.b. doorgeven voor 15 oktober. 
De volgende bestelling voor taijischoenen, waaiers etc. uit Engeland gaat half oktober weg. De taijischoe-
nen kosten, incl.een deel van de verzendkosten, 35 euro.   

Op https://www.taichilink.net:8445/catalog/leather-shoes-c-11_46/ kun je zien hoe je je schoenmaat kunt 
opnemen. Zet je grootste voet neer op een leeg A-4tje en zet een streepje bij de grote teen en een streep-
je bij de hiel en meet het aantal cm. ertussen. In de corresponderende kolom zie je dan welke maat je 
kunt bestellen. Geef je bestelling a.u.b. aan mij door dan hoeven we maar een keer verzendkosten te be-
talen. 

Link 24-vorm en shi ba shi serie 2 
Voor degenen die thuis nog eens willen kijken naar de uitvoering van de 24-vorm en de shi ba shi 
qigongserie volgen hier nogmaals de links. 

Link naar shi ba shi set 2 https://youtu.be/NOENwWg3e2M 

Link naar 24-vorm (met korte instructie) https://www.youtube.com/watch?v=WPI9V1ceNeQ 

Link naar 24-vorm (achterzijde) door Amin Wu: https://www.youtube.com/watch?v=e4VIw41R-PU 

Taiji-Schoollogo bij entree CulturA & Zo in Nootdorp 
Vrijdag 4 oktober is de officiële opening van het nieuwe CulturA & Zo en vanaf woensdag 25 september 
hangt ons logo al op de glazen logowand bij de entree. ‘Mrs. Yin & Mr. Yang’ worden steeds meer zicht-
baar in Nootdorp! 
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