
Wereld Tai Chi dag de laatste zaterdag van april, een wereldwijd Tai Chi feest. 
                    Stichting Gunga Din de Waterdrager 
            Judith van Drooge 
 
 
Voor Jong en Oud en voor elke nationaliteit. 
80 landen waren in verbinding door een livestream 
ontmoeting. Tai Chi beoefenen brengt de mens in  
rust,  in vrede met en in zichzelf en dat is de  
bedoeling 24 uur World Peace. Al zijn we nog zo  
verschillend in onze manier van Tai Chi uitvoering,  
bewegingen, vormen. Maar ook in de collectieve  
gedachtegoed per natie, even is er vrede in ons hart 
en beseffen we dat we dezelfde lucht ademen.  
One World .... one Breath , what a wonderful  
colourful world we live in, Peace to all. 
Beelden van deze wereldwijde livestream,  
24 hours of World Peace,  
kun je terug zien op www.wereldtaichidag.nl. 
 
      In Zwolle was het feest en dat was te zien, zo'n zeshonderd 
      belangstellenden deden mee aan de activiteiten die met de  
      eeuwenoude Chinese krijgs- en bewegingskunst te maken  
      hebben. Toevallige voorbijgangers, gedreven Tai Chi fanaten uit  
      heel Nederland bedankt voor je komst. Zes uur Tai Chi met 23  
      verschillende workshops en 19 demonstraties. Ik heb de hele  
      dag aan elkaar gepraat en nog weken nodig om alle indrukken te  
      verwerken. Een sfeer impressie kun je zien op  
      https://www.facebook.com/WereldTaiChiDag/ 
 
 
Het hoogte punt van de dag was de DRAAK,  
welke meerdere malen de krant heeft gehaald.  
Het velgekleurde beest, handgemaakt door Mirke de Kruijf  
en Judith van Drooge, verkende het Park om 12 uur.  
ChiMu Lóng heet onze 9 meter lange draak,  
en dat betekend letterlijk draak met een bult op zijn hoofd.  
Deze draken hebben de vaardigheid om te vliegen, zonder  
dat ze daar fysieke ledematen als vleugels voor nodig hebben. 
 
 
      De kracht van Vrijwilligers, het concept dat ik handhaaf werkt.  
      50 vrijwilligers die ieder één uur een taak op zich namen, ze  
      waren betrokken bij het geheel, hun enthousiasme vervult mijn  
      hart en mijn grootste wens. Zoveel gezelligheid, zoveel leuks te  
      doen tijdens de Wereld Tai Chi dag, Sumoworstelen en Pushing  
      hands op stepbankjes, Boogschieten, RoliBall, Kendama, Chinese  
      Opera, maar ook de Reuze Bellenblaas het was genieten  
      geblazen om de kinderen te zien spelen, kraanvogels vouwen,  
      Chinese geluksknopen knopen, uitzoeken welk dier je bent uit de  
      Chinese horoscoop. En nieuw dit jaar was de Kalligrafie met Water, 
      ingewijd door Wang Ning, kalligrafie specialist uit Frankfurt. 
 
 

 

 

 

 



De markt was een groot succes maar misschien belangrijker nog een groot genot. 
Er ontstond een ReBalance platform, mijn complimenten hiervoor gaan uit naar  
Saskia van Noort. Een vaste groep ChinLi, Chinese Lichaams Massage, werkers  
waar je je kon laten verwennen door hun professionele handen.  
Traditionele Chinese Geneeskunde TCM, Cupping Therapie, Voetreflex en andere  
westerse heling methodes. Iets lekkers en gezonds, door Esmeralda,  
Smoothy Fruit Therapy en een zee aan Theeën door 't Konkeltje.  
Iets leuks Tai Chi hebbe dingentjes en vooral ook heel praktisch zoals  
Leguano barefoot schoenen. 
 
      Trots en Dankbaar op de 16 leraren die een geweldige prestatie  
      hebben neergezet en bepalend waren voor de gemoedelijke sfeer  
      van het hele festijn. Alles liep op rolletjes het feest begon al om  
      8 uur in de ochtend met de opbouw, je glimlach kon niet van je  
      gezicht afgepoetst worden tot na de sluiting.  
      Mooie nieuwe ideeën en samenwerking komen tot stand, dus Trots,  
      Dankbaar en Blij. Ik kijk dan ook al met smart uit naar de volgende  
      editie in het Park de Wezenlanden Zwolle, zaterdag 29 april 2017. 
      Jou ervaring telt dubbel voor ons. Laat je horen, wij waarderen je  
      aanwezigheid en je unieke zijn. Schrijf een stukje Dankbaar en  
      Feedback voor de Wereld Tai Chi dag 30 april 2016. 
 
Wereld Tai Chi Dag 2016 
Ik wil iedereen van de Wereld Tai Chi Dag Zwolle groep  
bedanken en feliciteren voor al weer een mooie, verzorgde  
Tai Chi dag. Ik heb me zeer welkom gevoeld, dankzij de  
aangename sfeer en de vele vriendelijke mensen om mij heen. 
 Ik vind het bijzonder fijn dat ik mijn eigen gang mocht gaan;  
mijn interesses spontaan te mogen volgen, ideeen met 
anderen te mogen uitwisselen in woord en in daad, fotos te 
maken en gewoon van de anderen die hun Tai Chi aan mij  
hebben laten zien. De workshops die ik volgde:  
stok van Mark van den Berg, lange speer van Hans Lauxen,  
vorm applicaties van Hans Hans Lauxen, waaier van  
Mirke de Kruijf. Van alle heb ik genoten en geleerd.  
Speciale dank voor deze mensen, dat zij hun tijd en kennis  
hebben gegeven. Mijn "top" ervaring was de workshop hand  
applicaties van Hans Lauxen. Ik heb met twee mensen mogen  
oefenen. Beide mensen totaal anders van elkaar: achtergrond, 
 persoonlijkheid, lijf en ervaring. De kracht van partner-werk 
en oefenen van applicaties kwam gelijk naar voren. Het zit in  
het besef dat elk persoon anders is en dat Tai Chi precies hier  
op berust is. Wat werkt met de één hoeft niet met de ander te 
 werken. Wat werkt met de één op één moment hoeft niet te  
werken met dat zelfde persoon op de ander moment.  
Daar mag ik bij stilstaan. De situatie stelt een vraag...... 
hoe ga je daarmee om? Blijf je koppig een voorbedachte  
beweging/plan uitvoeren bij ieder die langs komt met een vuist?  
Of ga je ontspannen, je mind open zetten, je ego loslaten om de 
 ander werkelijk te ervaren zoals die is in dat ene moment...... 
en dan pas de harmonie met de ander vormen antwoord geven?  
Dat is Tai Chi! 
Nogmaals bedankt Judith van Drooge dat je telkens weer  
Wereld Tai Chi Dag in Zwolle organiseert.  
Volgend jaar weer! Karen Buitenwerf-Lowe 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/n/?taichi.wijchen&aref=1462531846979846&medium=email&mid=53229f1a03e34G3de1c1afG5322a3b364106G52G8528&bcode=1.1462531847.AbmgsM7epPEBF3Ym&n_m=judith%40inner-touch.nl
https://www.facebook.com/n/?hans.lauxen&aref=1462531846979846&medium=email&mid=53229f1a03e34G3de1c1afG5322a3b364106G52G8528&bcode=1.1462531847.AbmgsM7epPEBF3Ym&n_m=judith%40inner-touch.nl
https://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100009770312926&aref=1462531846979846&medium=email&mid=53229f1a03e34G3de1c1afG5322a3b364106G52G8528&bcode=1.1462531847.AbmgsM7epPEBF3Ym&n_m=judith%40inner-touch.nl
https://www.facebook.com/n/?mirke.dekruijf&aref=1462531846979846&medium=email&mid=53229f1a03e34G3de1c1afG5322a3b364106G52G8528&bcode=1.1462531847.AbmgsM7epPEBF3Ym&n_m=judith%40inner-touch.nl
https://www.facebook.com/n/?judith.vandrooge&aref=1462531846979846&medium=email&mid=53229f1a03e34G3de1c1afG5322a3b364106G52G8528&bcode=1.1462531847.AbmgsM7epPEBF3Ym&n_m=judith%40inner-touch.nl


Weer naar een geweldige Wereld Tai Chi Dag 2016 in Zwolle geweest. Wat een vrolijke Global Wave, bijzondere 
workshops en weer prachtige demonstraties! Hermien Hobbelink 

 
Geweldig! Eindelijk het Tai Chi festival bereikt! Leuke workshops en zonnig! 
Om de dag mooi Chinees af te sluiten.. Geïnspireerd door Tai Chi vandaag. Ook ontdekt dat de Chineze kalligrafie 
vanuit Tai Chi ontstaan is en dat hebben we ervaren tijdens een grappige workshop. 
Dankjewel Judith van Drooge voor deze prachtige gelegenheid dat je ieder jaar aan de stad biedt! Vlada Lisinenko 
 
 
      Vandaag is het wereld T'ai Chi dag. Over de hele wereld worden  
      T'ai Chi activiteiten gedaan in de parken, zo ook in Nederland. 
      Voor mij elk jaar weer een moment dat ik moet kiezen... want doe 
       ik mee met mijn leraar Ronald de Caluwé in Apeldoorn?  
      Of kies ik voor Laura Stone in Deventer waar ik jaarlijks de T'ai Chi  
      zomerweek bij mee doe? Of voor een activiteit in Zutphen? 
      Dit jaar heb ik wederom gekozen om naar Judith van Drooge in  
      Zwolle te gaan. Zei organiseert ieder jaar een groot T'ai Chi  
      evenement met o.a. 4x4 1/2 uur workshops. 
      Zo heb ik dit jaar meegedaan met een workshop meditatief lopen,  
      mooi om zo de T'ai Chi met Kinhin (loopmeditatie) te verbinden. 
      Een workshop Roliball door Jonn van Schoot, waarbij je met een  
      soort van tennisracket en bal vanuit de T'ai Chi principes een bal  
      naar elkaar overgooi. Zeg maar een kruising tussen tennis en  
      T'ai Chi. Ik ben erg enthousiast geworden en zou graag deze sport  
      beter willen gaan leren! (als ik ooit meer tijd heb) 
      Een demonstratie T'ai Chi Ch'uan. Een workshop T'ai Chi waaier
      vorm, ook een vorm die ik graag nog eens zou willen leren. 
      Het allerleukste is misschien nog wel dat ik deze dag samen met 
       mijn zoonCharuk Suebrak kon beleven. Hij beoefend de T'ai Chi  
      stokvorm en zwaardvorm, T'ai Chi weerbaarheid en boogschieten 
      bij mijn vorige leraar Rudy van Cuyk. 
      Op zo'n dag als vandaag is het dus fijn dat we samen deze mooie  
      bewegingsleer kunnen beoefenen! En het weer zat ook nog eens  
      mee, al was het soms wel een beetje koud... Geen foto's helaas... 
      ik was te druk met meedoen  Sandra Westhoff 
 
 
 
Een geweldige Wereld Tai Chi Dag beleefd met prachtige  
demonstraties en workshops. En Joris Schweppe kreeg de ruimte  
om een Kendama workshop te geven. Hij is afgelopen week in  
Rome weer 1ste geworden van de Free Style Competition. 
Mooi weer en een warme sfeer. Wat wil je nog meer.  
Suus Sizoo 

 

 

 

https://www.facebook.com/judith.vandrooge
https://www.facebook.com/ronald.decaluwe.dus
https://www.facebook.com/laura.stone.3705
https://www.facebook.com/judith.vandrooge
https://www.facebook.com/charuk.suebrak
https://www.facebook.com/ARTOFCHIeefde


 

 


