Stichting CHIN WOO NEDERLAND
Zomerreis China 2018
Training en Wedstrijd China - 20 juli t/m 18 augustus 2018 Deze zomer organiseert Chin Woo weer een reis naar China. De focus van deze reis is het trainen van
verschillende stijlen, en niet zozeer het rondreizen zoals in voorgaande jaren. De school waar wij gaan
trainen is de Taizhou Internationale Civiele en Martiale School. De stijlen die aangeboden worden
zijn: Nan Tai Ji, Yang Tai Ji, Chen Tai Ji, Xing Yi Quan, Moderne Wushu (Nan Quan, Chang Quan),
Sanda en Shuai Jiao.
De trainingen zijn op maandag tot en met vrijdag en zien er alsvolgt uit:
06:00 - 08:00 Ochtendtraining (optioneel)
08:00 - 08:30 Ontbijt
10:00 - 12:00 Training
12:00 - 12:30 Lunch
15:00 - 17:00 Training
18:00 - 18:30 Avondeten
20:00 - 21:00 Avondtraining (optioneel)
In de weekenden worden in overleg excursies gepland.
Schema Onderdeel A - Taizhou Training
Datum

Locatie

Activiteit

20 juli

Amsterdam

Vertrek Nederland

21 juli

Shanghai-Taizhou

Aankomst Shanghai en direct
doorreizen naar Taizhou

21 juli - 10 augustus

Taizhou Internationale Civiele
en Martiale School

Training met focus op Xing Yi
Speer, Taichi (Nan, Chen,
Yang) Shuai Jiao en San Da.

11 augustus

Taizhou-Tianjin/Nederland

Vliegen (naar Tianjin of terug
naar Nederland)

Schema Onderdeel B - Wedstrijd Tianjin
12-16 augustus

Tianjin

Wedstrijd

16 augustus

Tianjin-Beijing

Reis naar Beijing

17 augustus

Beijing

Bufferdagje, vrije tijd

18 augustus

Beijing-Amsterdam

Terugreis

Prijs1 bij min. 6 deelnemers:
Onderdeel A : € 1200 + prijs van de vliegticket
Onderdeel A+B : € 1500 + prijs van de vliegtickets

1

Definitieve prijs kan afwijken als de vliegtickets duurder uitvallen.
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Inbegrepen Kosten:
● Vliegticket op basis van economy class
● Drie maaltijden per dag
● Accommodatie
● Vervoer in China
● Visum aanvraag
● Eventuele entreekosten bij excursies
Exclusieve Kosten:
● Kosten voor eventuele vaccinaties
● Persoonlijke uitgaven
● Fooi, tips; wij hanteren een fooipot
● Additionele wensen, zoals ruimere vliegtuigstoelen
● Kosten voor annulerings-, reis-, ziektekostenverzekering
Accomodatie
Tijdens de training verblijven we op de Taizhou International Wen-Wu School. Houdt
rekening met simpele, eenvoudige tweepersoonskamers en harde matrassen.
De accommodatie tijdens de wedstrijd in Tianjin wordt verzorgd door Tianjin Chin Woo
Athletic Association. De dag voor de terugreis verblijven we in Beijing in een 3-sterren hotel.
Alle accommodatie wordt verzorgd op basis van tweepersoonskamers. Als een
éénpersoonskamer gewenst is, wordt er gekeken of dat mogelijk is. Hier kunnen extra kosten
aan verbonden zijn.
Aanmelden en betaling
De reissom per deelnemer dient voor 31 mei 2018 te worden voldaan aan de Stichting Chin
Woo Nederland op rekeningnummer NL31 INGB 0009 6748 24 van Stichting Chin Woo
Nederland. De aanmelding is pas definitief als de reissom op de rekening van de Stichting
Chin Woo Nederland staat en het inschrijfformulier ingeleverd is bij Alex Xian Zhao.
Als je na 31 mei 2018 aanmeldt dan wordt er eerst gekeken of het mogelijk is.
Visum
De deelnemer dient alle informatie en documenten voor de visumaanvraag aan te leveren en
te voldoet aan de eisen van het aanvraagproces. Dit houdt onder andere in dat het vliegticket
van en naar China voor de visumaanvraag geboekt moet worden. Voor meer informatie
hierover zie https://visum.nl/china-visum?source=china_destination_homepage.
NB: Lever de informatie met een geldig paspoort aan bij Alex voor 31 mei voor het
aanvragen van het visum.
Annulering door de deelnemer
Een annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Indien een aanmelding wordt
geanuleerd, dan zijn de kosten van het vliegticket (Amsterdam-Shanghai, BeijingAmsterdam) verschuldigd. Vanaf 1 juni 2018 kan de reis niet meer geannuleerd worden en is
er geen restitutie mogelijk.
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Inschrijfformulier
Naam/Voornaam: _______________________________________________________
Officiële voorletters:__________________ M /V (kopie paspoort en pasfoto 33 x 48mm meesturen).
Straat en huisnummer: __________________________________________
Postcode en plaats:

_____________________________________________________

Telefoon privé: ______________________

Telefoon werk: _____________________

E-mail adress:____________________________________________________________
Geboortedatum:
Beroep: ________________________
Contactpersoon in Nederland: ______________________________________________
Telefoon contactpersoon: _________________________________________________

Volgt u een speciaal dieet:
Bent u ergens allergisch voor:

□ nee □ ja:________________________
□ nee □ ja:________________________

Handtekening:_____________________________

Datum: ___________________

(is een deelnemer jonger dan 18 jaar dan moeten de ouders of voogd(es) ondertekenen)
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Informatie over de Reisbestemmingen
Taizhou, een stad van 6 miljoen inwoners, is een
eeuwenoude stad met veel geschiedenis. Zo was
Taizhou een belangrijke locatie tijdens de Ming
dynastie, waar de stad constant belaagd werd door de
Wako (Wokou) piraten uit Japan en de vissersdorpjes
van Zuidelijk China. Tijdens trainingsperiode zullen wij
ons bevinden in het Huangyan district, waar Meester Xu
en Shifu Zhao samen de locatie hebben uitgekozen om
de Taizhou Internationale Civiele en Martiale School te
bouwen.
Het grootste gedeelte van deze reis zullen wij in Taizhou doorbrengen en wij verblijven op campus.
Wanneer er geen training is is het mogelijk om af te reizen naar het Huangyan district van de stad, dat
niet meer dan een half uur van de school ligt. Daar kunt u eventueel toiletartikelen of andere
benodigdheden halen.
Meester Xu Changwen is acteur, entrepreneur, directeur, en plaatselijke
celebrity, maar boven alles is hij een martial artist. Net als Shifu Zhao heeft
hij zijn leven gewijd aan het bevorderen van de Chinese Krijgskunsten. Er
komen dus ook veel kampioens en topatleten van zijn school. Voor een groot
deel van de reis zal hij onze gastheer zijn. Meester Xu Changwen komt ook
regelmatig naar Europa om workshops te geven en zijn stijl Nan Taiji te
promoten.

Tianjin is de stad waar de nationale held
Sengge Rinchen als één van de weinige Qing
dynastie generaals de Royal Navy wist te
remmen. Tianjin heeft 15 miljoen inwoners en
is tevens de geboorteplaats van niemand anders
dan Grootmeester Huo Yuanjia, wiens
leerlingen Chin Woo hebben gesticht. Tianjin
was in de Qing dynastie een garnizoensstad, wat
betekende dat er veel militairen rondliepen, na
de val van het Keizerrijk werden dus ook veel
van die militairen werkloos en openden
daardoor vechtsportscholen.
Beijing is de huidige hoofdstad van China. Beijing is eeuwenoud en werd door de Mongolen
Khanbaliq (de Stad van de Khan) genoemd, later verplaatste de oorlogszuchtige Yongle keizer van de
Ming dynastie de hoofdstad van het centrale Nanjing (Nanking) naar het perifere Beijing (Peking) om
eenvoudiger ten strijde te trekken tegen de Mongolen. Toen werd de verboden stad gebouwd, en vond
ook de renovatie van de Lange Muur plaats, waardoor de muur haar huidige vorm heeft gekregen.
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Toen de Ming dynastie viel namen de semi-nomaden uit het Noorden, bekend als Manchus, Beijing
over als hoofdstad. Tijdens de Qing dynastie van de Manchus was de hoofdstad meer een enorm
legerkamp dan dat zij een normale stad was, omdat oorspronkelijk alleen Manchus en militairen in
Beijing mochten wonen. Na de val van het rijk werd de hoofdstad weer terug verplaatst naar Nanjing,
en daarna Chongqing. Pas wanneer de Communisten China overnamen besloot Voorzitter Mao om
Beijing weer tot hoofdstad te dopen. Als je kan zien is Beijing een stad die om geweld heeft gedraaid.
Haar functie als hoofdstad en militair kamp betekent dat de stad een sterke krijgskundige traditie heeft
gehad in het verleden, en daar zijn nog sporen van te vinden in de volkssporten die in Beijing
aanwezig zijn.
Shanghai is een van de belangrijkste en grootste steden van China. In de Republikeinse tijd van China
was Shanghai een plaats waar de overheid weinig te zeggen had door de machtige maffiosi die er
rondliepen. In Shanghai werd er veel gevochten en was de oorsprong van één van de meest iconische
Chinese bende: de Bijlenbende (Axe Gang). Tegenwoordig is Shanghai een moderne hotspot en is er
weinig overgebleven van die onrustige periodes van de vorige eeuw.
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