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ACTIVITEITEN: 
 
• NATIONALE 

SPORTWEEK 2014 

23 april 19.30 - 21 uur 

Gymzaal Molenwater, 

Middelburg 

 

• WERELD TAI CHI DAG    

26 april  10-15 uur 

Schoolstraat Biervliet 

 

 

• LENTEFEEST 

SPEELHOF 

HOOGERZAEL 

10 mei 13.30 – 16 uur ? 

 Seisweg/ Sandberglaan, 

Middelburg 

 

• OPENING PARK 

TOORENVLIEDT 

24 mei 14 - 16 uur 

Toorenvliedtpark, 

Middelburg 

 

•  BASISSCHOLEN 

sportkennismakingles 

11 april 

18 april 

25 april 

16 mei 

gemeente Middelburg 
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Sinds februari 2014 is de TBBVN een 
feit. De statuten zijn bij de notaris 
vastgelegd, we staan ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel en zijn 
aangesloten bij de NCS | Nederlandse 
Culturele Sportbond.  
 

 

De eerste nieuwsbrief… 

TBBVN @ Fighting Venlo…. 
10 TBBVNleden zijn in Venlo geweest 
bij het 5

de
 TBB Festival met open 

Europese kampioenschappen tijdens 
Fighting Venlo. Lia en Annekee 
hebben ook deelgenomen aan de 
wedstrijden Multiplay-samen. Voor 
beiden een primeur! Ze hebben prima 
gespeeld en hebben veel gevarieerde 
technieken in de 2 minuten laten zijn! 
 
Voor velen was het een nieuwe 
ervaring om échte wedstrijden te zien, 
waarbij duidelijk werd dat de techniek 
toch wel erg belangrijk is om 
überhaupt punten te kunnen behalen! 
 
Het verblijf in groepsaccommodatie 
hotel De Berckt en het eten bij de Wok 
waren prima geregeld, hoewel de 
klopgeest de 2

de
 nacht  wel erg actief 

was in de Bailong-vleugel… 

Graag willen we de leden  en mensen 
die geïnteresseerd zijn in Taiji Bailong 
Ball door middel van een periodieke 
nieuwsbrief op de hoogte houden van 
nieuws, activiteiten en wat zich zoal 
afspeelt in de vereniging.  
 
Uiteraard zou het leuk zijn als de 
leden en andere geïnteresseerden 
een actief aandeel hebben in het 
samenstellen van de nieuwsbrief.  
 
We nodigen een ieder uit een bijdrage 
te sturen naar tbbvn@zeelandnet.nl. 
De redactie zal het indien nodig 
redigeren en in de eerst volgende 
editie plaatsen. 
 

 
KIJK VOOR FOTO’S:  
http://taijibailongballverenigingnederla
nd.wordpress.com/berichten-nieuws/  
 
Klik hier voor het filmpje over het 
ontstaan van TBB, uitgebeeld in ‘de 
ring’, door Fabrizio, Xiaofei, Fritjof en 
Cornelia…>>> 
 
Het zou ook leuk zijn als steeds één 
van de deelnemers aan activiteiten 
daar een kort verslagje van kan maken 
voor de eerst komende nieuwsbrief. 
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       Buitenactiviteit in Stadspark 
        Molenwater in Middelburg 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Buitenseizoen:  
 

EVEN weken in  
Goes (Markt)  

 
ONEVEN weken in 
Middelburg (Markt)  

 
tot aan de zomerstop. 

De lessen in de zaal zijn bijna ten 
einde. De laatste les en training zijn 
op woensdag 9 april.  
Zoals in de jaarvergadering is 
besloten spelen we buiten verder (bij 
goed weer!) zowel in Goes als 
Middelburg. 
 
Ter afsluiting van het zaalseizoen en 
als start van het buitenseizoen willen 
we op:  

Woensdag 16 april, 19.30 uur 

afspreken in het stadsrecreatiepark 

‘de Hollandse Hoeve’ te Goes, 
(parkeerplaats Kattendijksedijk 27).  
 
Dan zoeken we aldaar een geschikte 
locatie. Als we allemaal iets lekkers 

Zomerseizoen…, buiten spelen! 

PROMOTIE TBB: 
 
In diverse ledenbladen van 
organisaties (ZLM, CZ, etc.) is vaak 
een artikel gewijd aan sport (of 
andere passie van een lid). Het zou 
leuk zijn om zo ook Bailong Ball onder 
de aandacht te kunnen brengen.  
 
Wie wil een artikeltje schrijven voor 
CENZ (van CZ) of de ZLM-magazine? 
Wellicht heeft ook jouw 
(zorg)verzekeraar zo’n blad?  
Stuur dan je ‘tip’ naar de redactie van 
CZ: cenz@cz.nl 
ZLM: redactie@zlm.nl  
 
We helpen je ook graag bij het 
samenstellen van de tekst. Stuur dan 
een mailtje met je voorstel/tekst naar: 
tbbvn@zeelandnet.nl  

 
LEDENMUTATIES: 
 
We hebben weer een nieuw lid!  
We heten Chris Roelandts uit Gent 
van harte welkom en hopen dat ook 
hij veel plezier zal beleven aan TBB! 

 

Diversen….. 
 

meebrengen wordt het een gezellige 
picknick….en uiteraard je racket niet 
vergeten om ook te spelen! 
 
Daarna is het steeds de EVEN weken 
in Goes (Markt) en de ONEVEN 
weken in Middelburg (Markt) tot aan 
de zomerstop. 
 
Iedereen heeft een ledenlijst met 
telefoonnummers en emailadressen 
om eventueel samen reizen af te 
kunnen spreken. 
 

De zomerstop is van  
14 juli t/m 24 augustus.  
 
 

PROMOTIE CLUBKAS: 
 
Een penningmeester ziet altijd graag 

een gevulde clubkas…. 

Het duurt nog even voordat we de 
clubkas weer kunnen bijvullen met de 
Grote Clubactie, dus zoeken we 
naarstig naar andere mogelijkheden, 
bronnen….. 
Heb je ideeën? (rommelmarkten, 
fondsen, sponsors, etc.) Laat het 
weten aan de penningmeester! 
 

 
 
WEBSITE BIJHOUDEN: 
 
Het is belangrijk dat de website: 
www.tbbvn.nl ‘up to date’ gehouden 
wordt (Het is een eenvoudige 
Wordpress-template). 
 
Wie heeft hier ervaring mee, of weet 
iemand die dat leuk vindt en ook goed 
kan? Laat het ons weten!!! 
 

 

 
   Lia en Annekee klaar 
   voor de start tijdens 
   Multiplay-Samen wedstrijd 
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Zou je op het onlineformulier vóór 6 april kunnen aangeven of 
je aanwezig kunt zijn? Klik hier of de link onderaan de pagina!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar zijn we weer actief  
tijdens de Nationale Sportweek! 

 
 

 
 

Er staan weer diverse activiteiten op stapel. Uiteraard zou het leuk zijn als zo veel 
mogelijk spelers daarbij aanwezig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nationale Sportweek – Introducé(e) avond 
Woensdag 23 april, 19.30-21.00 uur, gymzaal Molenwater, Middelburg 
Het thema dit jaar is ‘Ik neem je mee…’  
Dus kom naar deze avond en breng een familielid, vriend(in), collega, 
buurvrouw/man mee om kennis te laten maken met jóuw sport!! 
 
 

Wereld Tai Chi dag 
Zaterdag 26 april, 10-15 uur, gymzaal Geuzennest, hoek Schoollaan- 
Braakmanlaan 14, Biervliet 
Een doorlopend programma van workshops en demonstraties met diverse 
gastdocenten...en uiteraard Taiji Bailong Ball! 
 
 

Lentefeest Speelhof Hoogerzael 
Zaterdag 10 mei, tijd: 13.30-16.00 uur, Sandberglaan/Seisweg, Middelburg 
Het  thema is Groen en Bewegen. Er is o.a. een groenmarkt. Iedereen kan mee 
bewegen tijdens jeu-de-boules-spel, bij muziek en (Flamenco)dans, en Taiji 
Bailong Ball uitproberen. Kinderen kunnen b.v. boomklimmen, de natuurspeurtocht 
doen, in workshops Heksenhapjes maken of Waterdiertjes vangen, en muziek 
maken met hun daar zelf geknutselde instrumentje. Er zijn (bio)drankjes, heerlijk 
gebak, soep en broodjes te koop. 
 
 

Opening Park Toorenvliedt 
Zaterdag 24 mei, 14-16 uur TBB, Park Toorenvliedt, Middelburg 
Op zaterdag 24 mei wordt stadspark Toorenvliedt feestelijk heropend. Van 10.30 
uur tot 16.30 uur is iedereen van harte welkom om het park in al zijn facetten te 
komen beleven. De gemeente Middelburg zet samen met betrokken inwoners een 
leuk en gevarieerd programma op boordevol activiteiten voor jong en oud. Van 
sport en spel tot leuke rondleidingen en nog veel meer. Tussen 14-16 uur wordt er 
ook TBB gespeeld. 
 
 

Sportkennismaking BASISSCHOLEN gemeente Middelburg 
Vrijdagen: 11 april(middag), 18 april (hele dag), 25 april (ochtend), 16 mei 
(hele dag), diverse basisscholen. 
Zoals eerdere jaren zijn we ingeroosterd om op basisscholen tijdens de gymlessen 
een sportkennismakingsles te geven (voor groepen 7 & 8). Bovenstaande data 
staan gepland, scholen kunnen aangeven wanneer ze op die dagen een les willen 
plannen. De exacte tijden worden, zodra ze bekend zijn, doorgegeven. 
 

Klik hier voor het online formulier om je aan te 
melden voor de activiteiten…>>> 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

  

  

Ook dit jaar zijn we weer actief tijdens 
de Nationale Sportweek! 

 

Wereld Tai Chi Dag 2013 Biervliet 

Sportkennismakingsles 
Burcht-Rietheim 2012 
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