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Het is alweer november! De herfst is zeer mild, zodat we onlangs nog een prima buitenactiviteit hadden bij de 

noodcrisisopvang voor de vluchtelingen in Middelburg. Het nieuwe cursusseizoen draait alweer even en in de 

bestuursvergadering van 23 oktober jl. is alweer gesproken over een aantal activiteiten voor 2016.  

Kortom ‘time flies by when you’re having fun…..’. Graag willen we daarom in deze nieuwsbrief toch nog even de 

activiteiten van het afgelopen seizoen de revue laten passeren, want elke keer concluderen we na afloop dat Bailong Ball 

veel Fun brengt voor zowel de deelnemers als voor onszelf!! 

 

 

 

 

 

Terugblik afgelopen seizoen….. 

Wereld Tai Chi dag Antwerpen april 2015 



 
TBBVN | Taiji Bailong Ball Vereniging Nederland    aangesloten bij NCS | Nederlandse Culturele Sportbond 

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

 
  
Promotie van Bailong Ball op de Hollandse Hoeve dag in Goes. 

De middag begon met de hond van Maya, Mowgli geheten. En eindigde met een Akela van de welpen van scouting Goes en 

weer Mowgli. 

Waren we in een jungleboek van Kipling verzeild geraakt? 

Overal tentjes en stands van scouting, van oude ambachten, van oude klederdrachten, een kleine kudde schapen enz. enz. 

En daar op een leuk veldje (door Annalies uitgezocht) een kraampje waar onze demonstratie-rackets en ballen en 

promotiemateriaal konden worden uitgestald. 

In het begin was er wat lichte regen, maar al spoedig werd het heerlijk zonnig TBB-weertje. 

En daar kwamen ze, de belangstellenden, vooral kinderen. Ook ouders die het heel leuk vonden. Wij moesten zelf weer leren 

(steeds weer) om aan anderen het racket en balletje op de juiste manier te gebruiken. Angst om het fout te doen afschudden 

(“vakantie”, zegt Marianne dan). 

Ik heb één meisje gezien die het na een paar mislukte swings het voor gezien hield. Maar de meesten vonden het heel leuk. 

Er waren zelfs een paar jongens die niet uit het veld waren weg te slaan.  

Wij (Maya, Marianne, Jaap, Annalies, Annekee en ik) vonden de middag heel geslaagd en dat kwam niet alleen door de gratis 

bolus en thee! 

Terug begroette Mowgli ons (wederom: angst leren accepteren). Bailong Ball bevestigt: Het hele leven is een leerproces! 

 

Hollandse Hoeve dag Goes mei 2015 
Tekst: Dick de Vlieger 
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Eindelijk was het zover.. Net als vorig jaar meedoen met de manifestatie Peace in the Park in de Paleistuin in Den Haag op zondag 20 

september. Het is een vredesfestival dat zich richt op persoonlijk gevoel voor vrede en verbondenheid door activiteiten zoals bewegen, 

muziek, contacten. Omdat wij vinden dat Taiji Bailong Ball daar aan bijdraagt gaan we er graag heen. 

Maya, Marianne, Anna Lies, Jaap, Liesbeth en Ko waren in 1 auto al vroeg op pad. Onderweg werd Lia in Barendrecht opgehaald en nadat we 

Annekee in de Paleistuin hadden gevonden was onze ploeg compleet. 

Snel bouwden we de stand op (onze mooie vlaggen waren net ietsje te…, dus pakten we die weer in) en waren we met onze rackets en zand 

gevulde balletjes om 11.00 uur helemaal klaar om mee te doen. Ook de consumptiebonnen voor de heerlijke koffie bij de fraaie “ koffiekar” 

waren prima geregeld. 

Annekee had beloofd dat het mooi weer zou zijn. En dat was ook zo! 

Na de officiële opening startten we met spelen en al snel trokken we de aandacht van bezoekers. Meteen konden we onze talenten voor 

diverse talen aanspreken, want de bezoekers kwamen uit veel verschillende landen. Maar het leuke van Bailong Ball is dat je de mensen van 

jong tot oud al snel kunt meenemen in de cirkelvormige bewegingen en technieken waardoor je al vlug in staat bent om samen te spelen. En 

daardoor verbinding kunt maken.  

Southparkfestival Middelburg juni 2015 
Tekst: Anja Hazebroek 

 De plek waar talent en cultuur samen komt in het  Zeeuwse land. 

Het was een mooie dag om onze sport te mogen promoten tussen aanstormend Zeeuws en internationaal bekend talent wat deze dag 

optrad op de podia en in de House kamer. 

Op het veld was er theater,  sport, activiteiten voor jong en de wat oudere. 

We waren gestationeerd achter op het open veld, tussen de kraampjes  in en in de buurt van de House kamer.  

Na het uitstallen van onze spullen en opzetten van het speel net kon voor ons het feest beginnen. 

Toeschouwers kwamen in de verleiding om een racket te pakken en met ons mee te spelen. 

De jonge bezoekers van het festival namen enthousiast de rackets in de handen om een balletje te “slaan”. Sommige vroegen zich af waar 

de “plak” op racket zat omdat het toch wat moeilijker was dan gedacht. 

Het was weer een geslaagde dag en gezellig om als vereniging bij elkaar te zijn en met elkaar te spelen. 

 

Peace in the Park Den Haag september 2015 

Tekst: Ko Hamelink 
 



 
TBBVN | Taiji Bailong Ball Vereniging Nederland    aangesloten bij NCS | Nederlandse Culturele Sportbond 

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

Het blijkt een heerlijke manier te zijn om met weinig woorden plezierige ontmoetingen te hebben. 

Sommige bezoekers konden er niet genoeg van krijgen en bleven steeds maar weer proberen om de bal op de juiste manier te spelen. Soms 

werden rackets en ballen gekocht. Een set ging de volgende dag al mee naar Costa Rica!  

Het Peace in the Park Festival blijkt zodoende ook een goede gelegenheid om Bailong Ball verder over de wereld (en ook Nederland..) te 

promoten. Onder meer kan Maya nu verder met het organiseren van een workshop in Den Haag omdat zich daar die dag voldoende 

belangstellenden voor hebben opgegeven. Spannend hoeveel er straks echt meedoen. 

We konden ook aan andere activiteiten meedoen, zoals Anja en Liesbeth die aan een sessie van “ lachyoga”  meededen. Goed voor vele 

spiergroepen en vooral: een ontspannen mindset. 

Om uit te rusten waren er mooie muziekmomenten: zang, gitaar en vooral ook piano met viool naast ons. Je kunt er goed op bailongen.  We 

kijken terug op een fijne dag, die we afsloten met een heerlijke Indonesische maaltijd in een befaamd Haags restaurant.  

Info: http://www.peaceinthepark.eu/ 

 

 

 

  

http://www.peaceinthepark.eu/
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Tijdens een eerdere bestuursvergadering in oktober werd door de secretaris het idee geopperd om een actieve bijdrage te leveren aan de 

oproep van de gemeente om iets te organiseren voor de asielzoekers in Middelburg. Dit werd met de actieve leden besproken en vervolgens 

positief teruggekoppeld aan de gemeente Middelburg. 

Toen de gemeente Middelburg in beeld kwam voor een noodcrisisopvang voor de stroom vluchtelingen werden we wederom benaderd….het 

was een paar dagen voordat de 200 vluchtelingen werden verwacht in ‘de Kruitmolen’. Gelukkig waren er meerdere leden bereid en in de 

gelegenheid om op zo’n korte termijn een Bailong-activiteit te doen!  Ik denk dat het ons aardig gelukt is om de deelnemers even een tijdje uit 

hun dagelijkse sores te halen met de Bailong-Flow! Hopelijk weten ze dat gevoel een beetje vast te houden met de rackets die ze gekregen 

hebben van de TBBVN. 

 

Helmi schreef over deze activiteit het volgende: 

“Toen we begonnen te spelen, was het terrein nog leeg, maar langzamerhand kwamen steeds meer mensen een racket halen en begonnen 

enthousiast mee te doen. Een jongetje maakte zelfs steeds een klein ballet alvorens hij de bal overspeelde. 

Na een uur waren ineens alle vrouwen verdwenen (een andere activiteit) en tegen het einde ging ook een groot aantal kinderen weg…..want 

daar kwamen overal suikerspinnen het terrein op en daar kan zelfs TBB niet tegenop!” 

 

 

 

Ledenmutaties 
 

Opgezegd:  - C. Meijer (‘sH.Arendskerke)    Aangemeld:  - Sandra Klingaite (Vilnius, Litouwen) 
         - Nathalie Modderkolk (Venlo) 

Crisisnoodopvang Kruitmolen november 2015 
Tekst: Helmi ter Horst / Maya Lentze 
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De jaarlijkse TBBA-Trainersupervisie (eerste weekend van oktober) vond dit jaar plaats in Bonn. Van de aangesloten TBBVN-trainers gingen 

Lia, Marianne, Maya richting Bonn. Onderweg pikten zij Sandra (met dochter Marija uit Litouwen) op bij Airport Eindhoven. Zij deden weer 

een hoop inspiratie op en leerden in een razend tempo de TBB-24Vorm….dat heeft nu weer even tijd nodig om te beklijven….Overigens was 

het Hans-en-Grietje-huisje het hoogtepunt van het weekend! 

 

 

 

Grote Clubactie 2015        
Er zijn dit jaar 175  loten verkocht voor de Grote Clubactie. Een 

recordverkoop dit jaar….bedankt allen die zich hebben ingezet. Voor de 

TBBVN is dit een mooie manier om extra geld binnen te halen voor 

activiteiten en Pr-materialen. Op 15 december zal de penningmeester in 

de gelegenheid worden gesteld om de Grote Clubactie Cheque in 

ontvangst te nemen van de organisatie i.s.m. Intersport.   

Trainers Supervisie Bonn oktober 2015 
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STN FESTIVAL UTRECHT 

Aanstaande zaterdag (14 november) is er weer het jaarlijkse Tai Chi gebeuren waar je bij moet zijn. Het festival zit weer boordevol 

met workshops, competities en lezingen. Natuurlijk is er ook weer een markt en zijn er demonstraties.  

TBBVN is aanwezig met een kraam. Daar worden beelden getoond van TBB-activiteiten en is al het spelmateriaal aanwezig. Ook is 

er de mogelijkheid een TBB-workshop te volgen om 15.00 uur. 

Zaterdag 14 november 2015  

09.00-16.00 uur 

Uppsalalaan 3, Utrecht 

Klik hier voor de brochure…>>> 

 

NIEUWJAARSBORREL  

De traditionele kerstborrel wordt dit jaar een Nieuwjaarsborrel!  

Alle leden zijn van harte welkom met een hapje en drankje! 

Woensdag 6 januari 2016 

aanvang 19.30 uur, gymzaal Westmede, Middelburg 

 

BASISWORKSHOP DEN HAAG  

Naar aanleiding van de enthousiaste deelnemers bij Peace in the Park zal  

Instructeur Maya Lentze samen met Trainer Marianne den Hartog een 3 uur durende 

basisworkshop geven om de beginselen aan te leren van zowel Soloplay als Multiplay. 

 

Zondag 13 maart 2016 

11.00-14.00 uur 

Gymzaal Bernardusschool VSO,  

Theo Mann Bouwmeesterlaan 63, 2597 GV Den Haag 

 

Klik hier om aan te melden…>>> vóór 1 maart 2016! 
 

Kosten: Leden TBBVN € 30 | niet-leden TBBVN € 45 

 

VERDIEPINGS-THEMAWORKSHOPS 

Zoals vorig jaar zal ook in 2016 een aantal keren een verdiepingsworkshop worden aangeboden. Onderwerpen zullen 

zowel gericht zijn op Soloplay Freestyle elementen, TBB-Vormen als Multiplaytechnieken en regelgeving.  

Deze workshops staan gepland op: 

 1
ste

 zaterdag in Februari (6 februari 2016): Multiplay-together 

 4
de

 zaterdag in Juni (25 juni 2016): 2
de

 Standaardvorm (evt. beginselen 3
de

 Standaardvorm) 

Locatie wordt later bekend gemaakt tijd: 10.00-13.00 uur 

Kosten:  € 35 leden TBBVN | € 50 niet-leden TBBVN 

Komende activiteiten… 

 

http://www.taijiquan.nl/nog-week-tot-festival/
http://www.cgczeeland.nl/taiji-bailong-ball/6/workshops/

