
Wereld Tai Chi dag
“Of iemand een stukje wilde schrijven over de 
wereld Tai Chi dag,” was de vraag afgelopen 
Tai Chi les. “Het hoeft niet lang te zijn,” werd 
eraan toegevoegd, waardoor als eerste gedachte 
in mijn hoofd opkwam “een haiku schrijven.” 
Alle indrukken op een korte en krachtige manier 
verwoord in een haiku. Het leek mij ook passend 
bij het onderwerp van dit stukje. 
Alleen ... hoe zit zo’n ding ook alweer in elkaar. 
Op die vraag volgde een lange stilte in mijn 
hoofd: ik wist het niet meer precies en kwam 
niet veel verder dan .. iets met drie regels en één 
woord dat alles omvat aan het eind. 
Geen haiku dus.
 
Als ik terugdenk aan de afgelopen wereld Tai Chi 
dag is het eerste wat mij te binnen schiet: “leuk.”
    De vraag is dan: “wat maakte het zo leuk?” 
In ieder geval het gevarieerde programma: naast 
de verschillende Tai Chi vormen voor beginners, 
boksend en met waaier, zwaard, stok en zelfs 
wandelstok, was het ook mogelijk om het spel Go 
te spelen, kraanvogels te vouwen, labyrint te 
lopen of naar de workshop haiku schrijven te 
gaan. 

In ieder geval ook de ontspannen sfeer en het lek-
ker buiten zijn en natuurlijk het zelf Tai Chi doen. 
Ik heb een paar workshops gevolgd waarbij het 
mij elke keer verrast dat ik verbinding voel met 
degenen die ook de workshop volgen; hoewel ik 
mij tijdens het tai-chi-en vooral op mijzelf richt. 
Kennelijk maakt een wereld Tai Chi dag ook iets 
filosofisch in de mens los. Verbinding - global 
wave ... dat was ook de opzet van de dag, 
een golf over de wereld laten gaan door 
iedereen die op hetzelfde tijdstip Tai Chi deed; 
een soort kettingreactie veroorzaken. 
 
Om toch terug te komen op die haiku. Na snel 
wat googelen kom ik op de volgende definitie: 
een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, 
geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 
vijf, de tweede regel zeven en de derde regel vijf 
lettergrepen telt. In de klassieke vorm drukt de 
haiku een ogenblikervaring uit, soms gelinkt en 
geïnspireerd door zen. Volgens wikipedia is de 
haiku een vingerhoed vol emotie, waarin weinig 
ruimte is voor ontledingen en benaderende 
omschrijvingen. Het leek mij toch leuk om met 
een haiku te eindigen, komt ie:

                            wereld Tai Chi dag
                            verrassende verbinding
                            golvend bewegen.
 
      Corine Binnekamp

Wereld Tai Chi dag was een stralend succes !

Een filmpje van de 11de editie Wereld Tai Chi dag in Zwolle is te vinden 
op de website www.wereldtaichidag.nl 
Super genieten was het de hele dag lang, een gezellige opkomst en een 
kleurrijk geheel, bedankt voor alle hulp, met opbouwen en 
voorbereiden, tijdens alle games/ workshops/ demonstraties/ 
consulten/ stands, zelfs opruimen was leuk. Leuk dat je erbij bent 
geweest, ik heb van je genoten. Het sumoworstelen en de Pushing 
Hands wedstrijden waren een groot succes, wij feliciteren nogmaals de 
winnaars Cora Postma en Ton Vrieling. 

De WTCD was zeker een stralend 
succes. Het was  prachtig weer voor 
de Wereld Tai Chi dag. Ik had allemaal 
goeie dingen gezien en gehoord over de 
wereld Tai Chi dag en ik ben onder de 
indruk van afgelopen zaterdag, bravo. 
We hebben genoten, het was leuk om 
mee te doen..  Anita

Bedankt voor de fantastisch 
dag die wij hebben mogen 
beleven. Complimenten aan de 
organisatie! Judith van Drooge 
kampioen in Tai Chi en kampi-
oen in organiseren. Bini

Ben je al bijgekomen van de Tai Chi 
Dag? Ik zit nog vol met energie.
Leuk om ook even je filmpjes en 
foto’s te bekijken. Ik heb je mail 
doorgestuurd.. Andrea

Wat was de Wereld Tai Chi dag Zaterdag 
27 april weer een heerlijke, bijzonder 
geslaagde dag om met veel positiviteit op 
terug te kijken! Bij deze alle aanwezigen 
bedankt voor jullie bijdrage aan deze mooie 
dag, Hans

Wereld Tai Chi dag Zwolle is een gratis en toegankelijk evenement 
voor iedereen. Elke laatste zaterdag van april; 26 april 2014 
volg ons op facebook! https://www.facebook.com/WereldTaiChiDag  

 Wereld Tai Chi dag Zwolle wordt u aangeboden door 
 Stichting Gunga Din de Waterdrager. Laat mensen stromen! 
 Onlangs is de stichting aangemerkt door de fiscus als een 
 Culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). 
 Dat maakt uw gift aan de Wereld Tai Chi dag fisaal 
 aantrekkelijk. Stichting Gunga Din de Waterdrager 
 reknr. 58.16.82.009  
 Hartelijk dankt voor je steun, namens het Wereld Tai Chi
  dag team,       Judith van Drooge





Hartelijk dankt voor je steun!
Mijn speciale dank gaat uit naar de volgende inspirerende mensen; 
Roland van Sante www.taichischoolLabyrint.nl; Hans Lauxhen; Steven Stoffer;
Saskia van Noort www.saskiavannoort.nl; Mark van den Berg www.taichichuanwijchen.nl; 
Loek Kawilarang; Richard Zwaart; John Musterd www.johnmusterd.nl; 
Corry Koster www.reflex-ber.nl; Andrea Cusinello www.acukinetics.com; 
Wilma Yntema www.konkeltje.nl; Joop Teggelove www.centrumderuimte.nl; 
Ciska Stoker www.polderwind.nl; Bini Hondema www.hetdraaiendwiel.nl; 
Kirsten Notten www.waterschrijver.nl; Judith Egberts www.innerdreamquest.nl; 
Tienus de Boer www.artdrago.net; Harry van Vilsteren www.lampionsenzo.nl; 
Janette Vermeulen www.vriendenvankind.nl; Arjan Kok www.fietstaxizwolle.nl; 
Janneke Vasse www.nixmeerhoeve.nl; Inge Dijsselhof; Eddy Anthonio www.advancesports.nl; 
Elayne Lussenburg www.bewustzwolle.nl; Evelyn Krisman www.evelyn-touch.nl; Colette Sertons; 
Alice van den Berg; Michel Fonville; Anita Frijlink www.dekleinemerel.com; Connie Witte, 
DirkJan ter Haar www.tqt.nu;  Aart Beunderman www.aartmusic.nl; 
Arthur en Elisabeth www.indytruck.nl; Henriette la Faille; Joke Scholten; Miny Huysmans; 
en alle vrijwilligers.

PS: Voel je vrij dit bericht te delen! En volg ons op facebook!
https://www.facebook.com/WereldTaiChiDag  

WERELD TAI CHI DAG
Zaterdag 27 april 2013 park de Weezenlanden Zwolle 
van 10.00 – 16.00 uur
Gratis Tai Chi evenement met demonstraties en workshops. 

Wereld Tai Chi Dag Zwolle wordt door veel bezoekers ervaren als een oase van rust…. 
Tijdens de Wereld Tai Chi dag in Zwolle zijn er verschillende Tai Chi velden; het centrale veld waar ook de 
demonstraties plaats vinden, een Tai Chi wapen veld , een Chi Kung veld en nieuw … een Pushing Hands 
veld waar je kunt sumoworstelen en mee kunt doen aan een pushing hands wedstrijd, deelname is gratis. 
Pushing hands competitie Wereld Tai Chi Dag Zwolle 2013
FIXED STEP pushing hands (Dingbu Tui Shou) 
Kijk voor het reglement op http://www.wereldtaichidag.nl/Wedstrijdregels.html 
Je kunt je vooraf (heeft voorkeur) aanmelden door te mailen naar judith@wereldtaichidag.nl 
maar evt. ook nog op de dag zelf bij de Inner-Touch Tai Chi kraam.

Naast de Tai Chi workshops is er een markt met o.a. acupunctuur, gong-massage, touch of matrix, voetre-
flexologie en andere bewustwordingstechnieken. Er wordt een levens echt Labyrint uitgezet. Je kunt raw-
foodgebak proberen of bij de Indy Truck een broodje kopen en thee van t´Konkeltje. Speel een spelletje Go 
op ons terras of neem de tijd om je inkopen te doen van b.v. edelstenen, sieraden en klankschalen. 

Vanaf het ns-station rijden er fietstaxi’s naar het park, je mag ook zelf komen fietsen natuurlijk. 
Wanneer je met de auto komt kun je gratis parkeren bij het provinciehuis aan de Luttenbergstraat 2, 8012 EE 
Zwolle , je loopt vervolgens onder het provinciehuis door naar ons evenement.

Wereld Tai Chi dag Zwolle is een gratis en toegankelijk evenement voor iedereen. 
En het is Nationale sportweek dus wat kan je beter doen dan sporten? Wereld Tai Chi dag leent zich hiervoor 
en is uiterst geschikt om op een gezonde manier te sporten.


