
Cursussen 
 

EHBO 

Op 17 januari jongstleden 

vond een EHBO cursus 

plaats. De cursus was voor 

alle trainers en vrijwilligers 

bestemd. Het was een zeer 

leerzame cursus. De cursus 

is afgesloten met een 

examen. Hiervoor is 

iedereen gelukkig 

geslaagd. 

Themagericht Coachen 

In mei vond de cursus 

Thema Gericht Coachen 

van kinderen tussen de 6 

en 12 jaar plaats bij ons op 

de hoofdlocatie. Deze NOC 

NSF training stond onder 

leiding van Randy Rijke. 

Tijdens de bijeenkomst is 

duidelijk geworden hoe de 

belevingswereld van 

kinderen er uitziet. Door 

gerichte werkvormen 

kunnen we de kinderen 

nog beter bereiken. Alle 

trainers en een aantal 

vrijwilligers hebben deze 

cursus met een certificaat 

afgesloten. 

 

Maatschappelijk nieuws 
TOP OUDER  

••• 

Het nationaal programma 

Rotterdam Zuid organiseert 

periodiek en in alle wijken 

van Rotterdam Zuid " 

Topouder" bijeenkomsten. 

Tijdens deze bijeenkomsten 

gaan ouders met elkaar in 

gesprek over verschillende 

onderwerpen die met 

opvoeding te maken hebben. 

Op 13 januari  is de 

"Topouder" bijeenkomst voor 

de wijk Feijenoord bij ons op 

de hoofdlocatie gehouden. 50 

ouders waren aanwezig en 

onder leiding van pedagogen 

werd het een interessante 

avond 

Op 2 juni vond een 

afsluitende "Topouder" 

bijeenkomst plaats in het 

Luxor theater onder leiding 

van Prinses Laurentien van  

 

Oranje. Onze vereniging 

heeft aan twee onderdelen 

meegedaan; het eerste 

onderdeel betrof een debat 

tussen ouders, 

professionals uit het 

onderwijs (waaronder onze 

hoofdmeester) , de 

wethouder van onderwijs 

en Marco Pastors. Het 

tweede onderdeel was dat 

we onze vereniging 

mochten promoten op die 

avond, we hadden een 

stand gekregen waardoor 

we ouders en andere 

aanwezigen hebben 

geïnformeerd over onze 

activiteiten. 

http://www.rotterdam.nl/top

oudersvanzuidnprz 
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“Top Ouder bijeenkomst bij Abdelkwan” 

http://www.rotterdam.nl/topoudersvanzuidnprz
http://www.rotterdam.nl/topoudersvanzuidnprz


SPORTNIEUWS 
 

 

 

WUXING ELITE TAEKWONDO 

WUXING ELITE TAEKWONDO 

In april ontving Abdelkwan de heer Gu, 

president van WUXING ELITE Taekwondo 

of International Education en vice president 

de heer Chen. Hun Taekwondo school is 

gevestigd in Shaoxing City, ten zuiden van 

Shanghai en heeft maar liefst 1.400 leden. De 

heer Gu en Chen zijn naar Nederland 

gekomen in het kader van kennisuitwisseling 

over sport in het algemeen en Taekwondo in 

het bijzonder Na de kennismaking nam de 

delegatie een kijkje op in de zaal op de 

hoofdlocatie, waarop dat moment een 

training van GoForGold plaats vond. Het was 

een zeer leuke geslaagde ontmoeting tussen 

twee verschillende clubs met Taekwondo als 

gemeenschappelijke deler. Inmiddels is er al 

regelmatig contact geweest tussen de beide 

verenigingen via mail.  

Zwarte bandexamen 

Vanaf heden is TKD Abdel-kwan met trots twee zwarte banders 

rijker. Damian Dubois en Aya Bouhmida namen namens onze 

vereniging deel aan het nationale dan-examen. Na maanden 

trainen wisten zij de strenge jury te overtuigen van hun 

Taekwondo kwaliteiten. Onder het toeziend oog van de 

Meesters, ouders en meegereisde familie- en clubleden, namen 

zij de het zwarte diploma in ontvangst en deden zij voor het 

eerst de fel begeerde zwarte band om hun middel. Van harte 

gefeliciteerd namens Abdelkwan. 

ONS KLUPPIE 

Jaarlijks organiseert Rotterdam Topsportcentrum 

de competitie " ons Kluppie" waarin de leukste 

sportvereniging van Rotterdam kan worden 

gekozen. Door te stemmen kunnen alle 

Rotterdamse sportverenigingen meedingen naar 

deze prijs.  

Taekwondovereniging Abdel-Kwan heeft dit jaar 

de 2de plaats behaald. We zijn erg trots dat onze 

Taekwondovereniging andere populaire en 

grotere  sportverenigingen heeft verslagen. 

 

 

 



 

  

Bijzondere prestaties 

In februari nam Abdelkwan deel aan de “ European Championship Kids”. Tijdens dit spannende 

toernooi, dat in Turkije werd gehouden, werd Hiba Europees Kampioen Sparren. 

Vorige maand werd, voor het eerst in de club historie Goud en Brons behaald op het onderdeel 

Poomsae. Shaheen en Abbie, die deel uitmaken van het Abdelkwan Stijlteam, namen Goud en Brons 

mee terug naar de vereniging 

Clubexamens 

Op zondag 19 en dinsdag 21 juni hadden 

we onze laatste Geup graad examen voor 

de zomervakantie. In totaal deden meer 

dan 110 leden mee aan dit examen. Zoals 

altijd was het aantal geïnteresseerde 

familieleden en vrienden in groten getale 

aanwezig. Voor de deelnemers extra 

motivatie om nog meer hun best te doen.  

Foto’s van dat examen staan inmiddels 

online. www.abdelkwan.nl 

 

 

 

Geheimen van Feyenoord 

Onlangs was een cameraploeg van TV 

Rijnmond bij ons op de locatie. Momenteel 

wordt druk gefilmd voor de televisieserie 

genaamd “De Geheimen van Feyenoord”. Wat 

nu dan even geen geheim meer is, is dat onze 

vereniging te zien zal zijn in de serie. Naar 

verwachting wordt het programma in oktober 

of november van dit jaar uitgezonden 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toernooien 2016 

In de afgelopen periode hebben we onder andere deelgenomen aan de volgende toernooien; 

 European Open Clubs Turkije  

 European Championship Kids, Turkije 

 Marcel van de Poel 

 Keumgang, België 

 Open Windmills 

 Lotto Dutch Open 

 German Open, Duitsland 

 WTF Presidents Cup, Duitsland  

 Open District Noord Oost Poomsae 

 Spanish Open, Spanje 

 NK Almere 

 Austrian Open 

 District West Poomsae 

 

In september neemt Aya Boumida namens onze vereniging deel aan het Europees 

Kampioenschap Aspiranten in Budapest! 

Locatie Bloemhof 

Putselaan 

Boudewijnstraat  

3073 JM Rotterdam 

Locatie IJsselmonde   

Kromme Hagen 13  

3078 AN Rotterdam 

Locatie CharloisDe 

Quackstraat 76  

3082 VW Rotterdam 

Hoofdlocatie: Adriaen van Nimstraat 34, 3074 NG Rotterdam 

Locatie Feijenoord  

Bassischool de 

Wissel” 

Spoorweghaven 

174 , 3071 ZG 

 



 


