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ACTIVITEITEN 

VOORJAAR 2015: 

 

 

•  TBB-Allroundspeler 

opleiding (7 weekenden, 

steeds 2
de

 weekend van 

de maand).  

start 10-11 januari 

locatie: Den Haag 

 

•  BASISSCHOLEN 

sportkennismakingles 

 februari 2015 

(data volgen na overleg) 

 gemeente Middelburg 

 

•  TBBVN Algemene Leden 

Jaarvergadering 

   Zaterdag 7 maart 2015 

   (Tijd en locatie worden 

later vastgelegd) 

 

•  Nationale Sportweek 

 18-25 april 

 

•  Wereld Tai Chidag 

 25 april Antwerpen 

 

 

 

 

  

Het seizoen draait volop en nadert de 

eerste vakantiestop. In de tussentijd 

zijn we zeer ‘productief’ geweest. Je 

kunt hierover lezen in de rest van 

deze nieuwsbrief….. 

Ook de inmiddels jaarlijks 

terugkerende Bailong-Kerst-Ballavond 

heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Onder het genot van een hapje en 

drankje hebben we de nieuw 

voorstelde spelregels voor Multiplay-

Samen uitgeprobeerd (zie 

‘Internationaal Nieuws’).  

Bijna kerstvakantie 

We wensen een ieder fijne 

feestdagen en een goede flow voor 

2015! 
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Bailong flashback…. 

Allereerst was er eind september 

weer het prachtige internationale 

‘Peace in the Park (PitP)’ evenement 

in Den Haag.   

Dankzij het initiatief voor deelname 

van Annekee hebben trainers Lia, 

Marianne en Annekee samen met  

Maya vanaf 12 uur vrijwel continu het 

racket in de hand gehad om met de 

vele geïnteresseerden te spelen.  

 

Lia vertelt hierover: “We werden 

hartelijk ontvangen in de paleistuinen in 

Den Haag waar het evenement zou 

plaats vinden. Ons plekje leuk 

aangekleed met posters, rackets en info 

over Taiji Bailong Ball!! 

De eerste mensen kwamen het proberen 

en waren enthousiast. Zo kwamen er 

over de gehele dag vele mooie, 

vriendelijke en open mensen, die de 

ervaring van het TBB spelen als heel 

leuk, mooi en rustig hadden ervaren. Ik 

zelf vond het een mooie peacevolle 

dag.... Iedereen was zo aardig, 

geïnteresseerd en bleef ook voor een 

praatje. Een mooie ervaring van mijzelf 

was het gesprek met een man die dit 

spel zo mooi en rustgevend vond, dat 

hij, samen spelend en heel lang pratend, 

met een goed gevoel de 2 rackets 

meenam naar huis om dit met zijn 

autistische zoon te spelen. Het gaf hem 

zo’n rust dat hij dat wilde delen met zijn 

zoon. 

Hoe mooi is dit en zijn verhaal dat  hij 

deelde met mij?! Het was een 

waardevolle dag voor mij en voor de 

TBB sport...., een dag met vele mooie, 

lieve, lachende mensen jong en oud”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annekee haar indrukken: “Mijn 

beleving van de tweede editie van  PitP 

was dat het nog drukker bezocht was 

dan de vorige, mede doordat de PR nu 

mee ging in die van 

‘justpeacethehague.com’ 
 

Ook nu waren we aanwezig met een  

oranje kwartet Bailong Ballers, maar 

echt tijd om rond te kijken bij een 

vredesdialoog, virtuescope, meditatie of 

een van de andere activiteiten was er dit 

keer niet!   

Het was een vrij internationaal publiek 

en we hebben menig keer in het Engels 

naar woorden gezocht, en enthousiaste 

kennismakers met TBB zouden zomaar 

ertoe hebben kunnen bijdragen dat de 

sport naar Zuid-Afrika en elders 

meegenomen wordt. 

We werden tussen het spelen door 

verwend met een warme drank naar 

keuze die net buiten het park te 

verkrijgen was en hebben een door de 

Brahma Kumaris verzorgd lunchpakket 

genoten.  Ook dit jaar hebben we geen 

prinsesjes gezien ondanks dat we zo'n 

beetje in de tuin van het werkpaleis 

speelden. Wie weet bij de 3e editie?!” 

 

 

http://www.justpeacethehague.com/nl/
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Het STN Dutch Taiji Qigong Festival 

in Utrecht was een volgend 

evenement. We gingen er heen met 

een aantal leden. Zij hebben de hele 

dag hun handen vol gehad aan het 

bemannen van de TBBVN-stand. De 

standhouders vertellen… 

  

Jaap & Anna-Lies: “Een dag naar 

Utrecht…vanaf de parkeerplaats 

ontmoeten wij vrolijke Chinese 

ornamenten. Dat bracht ons direct al in 

de goede sfeer. 

In de hallen, Sport centrum Olympos, 

werden Taiji & Qi-Gong wedstrijden 

gehouden.  

Eén gedeelte van de zaal was ingericht 

voor kraampjes, waarvan één ons is 

toegezegd voor de TBBVN. Het andere 

gedeelte was voor workshops en 

wedstrijden. Bij onze kraam was 

regelmatig aanloop en interesse voor 

Taiji Bailong Ball. De ruimte voor de 

kraam werd vaak gebruikt   als 

 oefenruimte om kennis te nemen van 

deze racketsport. Ik merkte dat "het 

doen" veel meer aanspreekt dan dat 

mensen langs een kraampje lopen en 

(even) naar de rackets en materialen 

en folders kijken. Er waren zelfs 

mensen die gedurende de dag telkens 

terug kwamen. Onze leden waren 

bijzonder actief om samen 

met geïnteresseerden te oefenen en te 

spelen. 

Maya, geassisteerd door Marianne, 

gaven een workshop van een uur aan 

mensen die wilde kennismaken met 

Taiji Bailong Ball. Volle bak. Ze hadden 

hun handen (en stem) vol om de 

 groep aan te sturen. Het mooie was, 

vond ik (Jaap), om te zien hoe snel 

Vervolg flashback… 
mensen in een uur een aantal 

basisbewegingen op pikte. Aan het 

eind van het uur waren er velen die 

de bal al aardig konden bewegen in 

de basisfiguren en als laatste in 

tweetallen overspeelde. Compliment 

aan Maya en Marianne 

De wedstrijden Taiji & Qi-Gong 

waren imponerend om te zien. Veelal 

met zwaarden en soms met speren. 

Een synchroon gevecht in beweging 

en dans. 

Als laatste (voor de prijsuitreiking) gaf 

een Belgische  percussiegroep  

een muzikale toegift, hetgeen flink 

resoneerde in de hal!  

Al met al een fijne waardevolle dag 

waarbij mensen in contact  zijn 

gekomen met en geïnteresseerd zijn 

geraakt in Taiji Bailong Ball”. 

 

Helmi: “Ja, daar was hij weer, de 

jongen van een paar stands verderop.  

Hij wilde weer even spelen. Dat deed 

hij de hele dag door, wanneer hij bij 

zijn eigen stand even weg kon. 

Hij vond zichzelf geen goede klant 

voor ons, omdat hij niets kon kopen.  

Maar zijn plezier in het spel maakte 

hem juist de beste klant en de beste 

reclamemaker. 

Aan het einde van de dag zei hij : “tot 

volgend jaar, misschien?” 

Er waren natuurlijk veel meer 

enthousiaste mensen. Vooral tijdens 

de workshop van Maya en Marianne 

was het   stervensdruk bij de stand en 

stonden mensen gewoon op een 

racket te wachten. 

Volgend jaar nog meer mensen, die 

TBB willen spelen?” 

 

OPGEZEGD: 

 dhr. H. Neger, Middelburg 

Ledenmutaties 
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 TBBVN-trainersactiviteiten… 
De aangesloten TBBVN trainers in het land (en daar buiten) hebben ook niet stilgezeten.  

 

LIA VAN WAYENBURG, BARENDRECHT 

Naschoolse opvang Barendrecht 2014. 
  
Of ik in het nieuwe onderkomen van de naschoolse opvang een lesje wilde geven in TBB??!!  

Ja..., natuurlijk! Kinderen van groep 3 t/m 8, het was heel leuk en de ervaring dat je ze lekker moet laten spelen met een 

kleine uitleg was me al gauw duidelijk. Ze ontdekte zelf wat ze ermee konden en ik werd overstelpt met vragen. 

Juf...Juf... “kijk is wat ik kan” en dan lieten ze me weer een “truc” zien, daarop spelend kon ik ze laten zien hoe het ook anders 

kon en daar gingen ze weer mee oefenen. 

Wat een energie en doorzettingsvermogen hebben deze kleine gasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SANDRA KLINGAITE, VILNIUS-LITOUWEN 

 

Different Activities, Vilnius 2014 

 

Last summer I did presentations about this new sport in many different places in Vilnius:  

- some children & adults sanatoriums,  

- schools,  

- children gardens,  

- old people`s home, 

- residence of children with development delays. 

 

It was very nice to see big interest, desire to learn more to play, very big enthusiasm and wonderful emotions. 
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Inktcartridges/Toners inzameling 

Het inzamelen van de cartridges en toners is reeds in volle gang!  Er staat een grote inzamel box en er is al een 

hele tas met lege cartridges ingeleverd. Helaas staat het grootste deel daarvan niet vermeld op de lijst!!! 

Wil je alsjeblief  EERST CHECKEN en dan pas inleveren?  

http://taijibailongballverenigingnederland.wordpress.com/cartridges-toners/ 

 

Grote Clubactie 2014        
De verkoop voor de Grote Clubactie is prima verlopen, we hebben zelfs meer loten verkocht dan we aanvankelijk 

van plan waren. Het zijn er 200 geworden, een verdubbeling van vorig jaar!  

 

 

Komende activiteiten 2015 
Sportkennismaking BASISSCHOLEN gemeente Middelburg 

Februari 2015,  diverse basisscholen. 

Zoals eerdere jaren zijn we ingeroosterd om op basisscholen tijdens de gymlessen een sportkennismakingles te 

geven (voor groepen 7 & 8). In overleg wordt er op vrijdagen in februari gepland, scholen kunnen aangeven 

wanneer ze op die dagen een les willen plannen. De exacte tijden worden, zodra ze bekend zijn, doorgegeven. 

Verder staan op het programma: 

 

 Nationale Sportweek, 18-25 april 

 Wereld Tai Chi dag, 25 april Antwerpen 

 Hollandse Hoeve dag Goes,  zaterdag ? mei  

 Peace in the park, 19-20 september Den Haag 

 STN Dutch Taiji Qigong Festival, 14-15 november Utrecht 

 

Allround spelers- & TBB-Trainersopleiding 2015 

In 2015 is er voorlopig 1 mogelijkheid om de Allround spelers- & TBB-Trainersopleiding te volgen: 

7-weekenden-opleiding. Dit zijn 7 weekenden, gemiddeld 1x per maand.  

Deze opleiding start weer in januari 2015. 

De opleiding is voor diegene die alle facetten van Taiji Bailong Ball wil leren en allround speler wil worden. Tevens 

bestaat er de mogelijkheid aan het einde van de opleiding examen af te leggen om het certificaat van TBB-Trainer 

te verkrijgen. 

Ervaring is niet vereist. Voorkennis betreffende oosterse bewegingsvormen of andere balsporten is gewenst, maar 

niet noodzakelijk. Affiniteit met bewegen is wel nodig!   

http://www.cgczeeland.nl/fotos/docs/tbbaus2015v1nl.pdf 

 

 

Klik hierop voor de trekkingsuitslag 

http://taijibailongballverenigingnederland.wordpress.com/cartridges-toners/
http://www.cgczeeland.nl/fotos/docs/tbbaus2015v1nl.pdf
https://clubactie.nl/Media/Default/Downloads/2014/uitslag%202014.pdf


 
TBBVN | Taiji Bailong Ball Vereniging Nederland  

Contact:  M.M.B. Lentze | Keetenstraat 11, 4335 TH Middelburg | tbbvn@zeelandnet.nl | (+31) 118 436014 | KvK 59893060 

 
 

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

 de periode / datum aan te geven welke 

voorkeur zij/hij heeft voor het gelijktijdige 

supervisieweekend: 

http://doodle.com/vgcxgrf7sm46mw4d 
 

3. De TBBA e.V. Hamburg viert volgend jaar 

het 10-jarig bestaan!! Hoe kan dit feestelijk 

vorm worden gegeven….wellicht in 

combinatie met het bezoek van prof. Bai 

Rong?  

4. Om de kwaliteit en het oorspronkelijke doel 

niet uit het oog te verliezen zijn er nieuwe 

spelregels gedefinieerd en uitgetest door 

de aanwezige leden voor ‘Multiplay-

Samen’. Voortaan wordt het Multiplay-

Samen als volgt beoordeeld op: 

a. Het aantal verschillende 

gespeelde technieken (DT). Elke 

techniek wordt 1x geteld. 

b. Het totaal aantal overgespeelde 

ballen, waarbij elke gespeelde bal 

1 punt telt. 

c. De kwaliteit van de gespeelde 

technieken, in 100%, 90%, 80% 

en 60% zoals eerder gedefinieerd 

in de spelregels. 

5. Aansluitend hieraan hebben de 

aanwezigen te kennen te geven met name 

het gezondheid bevorderende aspect op 

de voorgrond te willen stellen. Wellicht 

krijgt daardoor het ‘Europese 

Kampioenschappen-evenement’, welke 

om het jaar gehouden werd, een ander 

karakter. Minder wedstrijd / competitie, 

maar meer uitwisseling in de vorm van 

workshops en demonstraties. 

 

 

 

 

 

 

Internationaal nieuws 

In de Chinese thuishaven en bakermat van de 

TBB, Jingzong, werd van 13-20 september  de 

2de International Meeting Roliball gehouden. 

De Europese koepelorganisatie ‘TBBA e.V. 

Hamburg’ trad er aan met 20 Europese spelers uit 

7 landen. Om een idee te krijgen hoe het er in 

China toegaat tijdens zo’n groots evenement kun 

je hier kijken naar een fotoserie: 

http://en.taijiball.com/2014/10/review-jinzhong-

2014/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBBA Jaarvergadering 2014 

De Europese koepelorganisatie ‘TBBA e.V. 

Hamburg’ hield eind november de Algemene  

Leden jaarvergadering tijdens het  jaarlijkse 

Trainerssupervisieweekend.  

In de vergadering is een aantal zaken aan de orde 

geweest die ook voor de TBBVN interessant zijn 

om te volgen…. 

1. Prof. Bai Rong wil met een delegatie van 

40 personen naar Europa komen in 

Juli/Augustus 2015. Een ieder wordt 

gevraagd om ideeën wat er rondom dit 

bezoek georganiseerd kan worden.  

2. Op verzoek van Maya (vice-voorzitter) zal 

de TBBA jaarvergadering voortaan meer 

centraal plaatsvinden. Bonn is hiervoor, na 

stemming, gekozen. Alle aangesloten 

Trainers dienen vóór 31 -12-2014 !! ook 

http://doodle.com/vgcxgrf7sm46mw4d
http://de.wikipedia.org/wiki/Jinzhong
http://en.taijiball.com/2014/10/review-jinzhong-2014/
http://en.taijiball.com/2014/10/review-jinzhong-2014/

