
Een aantal voordelen en bijzonderheden van de opleiding:

- hoog opleidingsniveau en structuur voor snel resultaat

- uitgebreid en overzichtelijk lesmateriaal ter ondersteuning

- leren van de Taiji filosofie en principes

- taiji-kracht beter en makkelijker ervaren

- tweezijdige training (links- & rechtshandig) voor totaalbalans

- bevordering van eigen gezondheid en algeheel welbevinden

- uitbreiding en verrijking van eigen mogelijkheden;  specifiek

voor Taijiquandocenten, fysiotherapeuten, bewegingsagogen,

sportleraren etc.

- geschikt voor een breed publiek, voor jong en oud. Dit geldt

zowel voor trainers als toekomstige leerlingen/cursisten

- veel doelgroepen kunnen benaderd worden; jong, oud,

gezonde mensen, mensen met (bewegings)beperkingen etc.

Certificaat TBB-Trainer: Het examen wordt voor een 

commissie  afgelegd. Vervolgens wordt een certificaat 

overhandigd namens Prof. Bai Rong en de Taiji Bailong Ball 

Association e.V. 

Korting: Als aangetoond kan worden dat er tenminste 20 uren 

cursus gevolgd is bij een gecertificeerde TBB-Trainer kan een 

korting gegeven worden van EUR 100,00. 

Assistent-TBBtrainers (volgens TBBA-eisen, met geldige licentie) 

krijgen 30% korting op het totale lesgeld.

Organisatie: 

Chinees GezondheidsCentrum Zeeland  

i.s.m. Taiji Bailong Ball Association e.V.,

telefoon:  CGC Zeeland: +31/118/436014

TBBA : +49/40/27167935

e-mail:  info@cgczeeland.nl

info@taijiball.com

website:  www.cgczeeland.nl

www.taijiball.com

aanduiding:

sinds:

plaats:

leiding:

data aanvang:

trainersexamen:

taal:

aantal uren:

aantal 
deelnemers:

kosten:

betalings-
voorwaarden:

WEEKEND - opleiding 
7 weekenden

2011

Middelburg of op locatie
(afh. van aantal deelnemers)

docent: Maya Lentze

op aanvraag

nederlands, duits, engels

84 lesuren

1-3 personen

EUR 1196,00
- incl. opleidingskosten, 
uitgebreid lesmateriaal, 

- excl. verblijf,
lidmaatschap TBBA (€ 30)
examenkosten (€ 50)

- de aanmelding is definitief
bij aanbetaling van € 50

-

-

bij uw annulering wordt 
dit niet gerestitueerd 

verloop
lesdagen/ 
tijden:

zaterdag 
10-13 uur & 14-17 uur
en zondag
10-13 uur & 14-17 uur

Alle gegevens zijn onder voorbehoud, 
wijzigingen mogelijk.  
Kijk voor de meest recente gegevens op: 
www.cgczeeland.nl
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Allround-spelersopleiding 
+ trainersexamen in Nederland

Word een Allround 
Taiji Bailong Ball-speler
en/of gecertificeerd     
TBBA-trainer 

     WEEKEND-OPLEIDING      



Taiji Bailong Ball wordt met een 

speciaal racket en een bal gespeeld. 

Daarbij staan vloeiende, dynamische 

en ronde bewegingen op de voor-

grond. Volledige harmonie is daarbij 

het doel!

Taiji Bailong Ball is veelzijdig inzetbaar:

in het (sport-) onderwijs, in sport-

verenigingen, als revalidatie- en 

bewegingstherapie, als coachings-

instrument, bedrijfstrainingen, bij (sport) 

evenementen enz.

Taiji Bailong Ball Trainers zijn er inmiddels 

al in verschillende Europese landen. 

Een gecertificeerde TBBA-Trainer is 

flexibel, gemotiveerd en heeft altijd 

plezier in het spelen!

Taiji Bailong Ball doorgronden!

Wil je Taiji Bailong Ball gedegen en met plezier leren? Het 

Chinees GezondheidsCentrum Zeeland | Rep & Lentze biedt 

onder supervisie van Taiji Bailong Ball Association e.V. (T.B.B.A.) 

en de bedenker/grondlegger prof. Bai Rong een ‘Allround-

spelersopleiding’ aan. Deze omvat het complete Taiji Bailong 

Ballsysteem. Hierin wordt theoretische kennis maar vooral ook 

de praktische uitvoering aangeboden.

Wie zijn de docenten?

De docenten van de TBBA zijn gecertificeerde instructeurs, 

zonodig bijgestaan door gecertificeerde trainers.  Alle docenten 

in Europa beschikken over jarenlange ervaring en bijzondere 

vaardigheden. 

Zij hebben allen een gestructureerd traject van de TBBA-opleiding 

doorlopen.

Hoe lang duurt een Allround-Spelersopleiding?

Een Allround-spelersopleiding duurt totaal minimaal 80 lesuren.

Er zijn jaarlijks verschillende mogelijkheden.  

De volgende varianten zijn mogelijk:

- Intensieve-opleiding (2 weken continu-training) in China.

- Duoblok-opleiding (twee gescheiden weken met tussen beide 

blokken tenminste 4 maanden voor eigen verdieping) in 

Duitsland en Nederland.

- Weekend-opleiding (7 weekenden à 12 lesuren) in Nederland.

Wat beheers ik na een Allround-spelersopleiding?

Een Allround-speler is bedreven in zowel Soloplay als Multiplay. 

Hij/zij is een echte Allrounder die direct toegang heeft tot 

de TBBAwedstrijden. Of het nu Standaardvormen, Freestyle, 

Multiplay-samen of Multiplay-competitie zijn, de Allround-speler 

beheerst alle technieken en theoretische achtergronden.

Hoe word ik een gecertificeerd TBBA-trainer?

Om TBBA-trainer te worden is het volgen van een complete 

Allround-spelersopleiding een vereiste. Verscheidene keren 

per jaar zijn er examens tot TBBA-trainer. Hierbij wordt zowel 

praktische als theoretische inhoud getoetst. Na het behalen 

van het examen verkrijgt men het Trainerscertificaat.

Waar moet ik nog meer aan voldoen?

Je moet een affiniteit met bewegen hebben. 

Voorkennis betreffende oosterse bewegingsleren of andere 

balsporten zijn gewenst, maar zeker niet noodzakelijk!




