
PRIJS VOOR NISA 

TUTUCU 
 

Sporten zit Nisa in het 

bloed. Sinds haar 

kinderjaren heeft ze 

diverse sporten beoefend 

zoals worstelen, 

zwemmen, judo en 

schaken. Nisa heeft op 13-

jarige leeftijd haar 1e dan 

zwarte band Taekwondo 

behaald en momenteel 

werkt ze hard aan haar 

sparringstechnieken en 

draait ze mee met alle 

nationale en 

internationale G-

toernooien.  

Alle tijd en energie die 

Nisa in haar sporten heeft 

gestoken is niet 

onopgemerkt gebleven. 

Zondag 2 oktober heeft 

Nisa een prestigieuze prijs 

gewonnen als beste 

Turkse- Nederlandse 

sporter voor 2015! 

Wij hopen dat Nisa en 

onze andere leden meer 

mooie prijzen zullen 

winnen, zowel sportief als 

niet-sportief. 

Maatschappelijk nieuws 
Succesjaar Erasmus School of Law  

••• 

Akesh Girjasing is 19 jaar, 

traint sinds zijn 13ste 

minimaal 2 keer per week bij 

onze vereniging en geeft 

samen met meester Yassin 

Ashad ook nog eens 2 keer 

per week les aan kinderen op 

onze locatie in Feijenoord. 

Dit doet hij naast zijn school 

en bijbaantje…een heel druk 

schema zou je denken. Alsof 

dat niet voldoende is heeft 

Akesh bewezen dat je met 

een goede planning het 

maximale uit jezelf kan 

halen. Akesh heeft zijn 1st 

universitair jaar succesvol  

 

afgerond en op woensdag 5 

oktober 2016 mocht hij zijn 

propedeuse voor de 

opleiding fiscaal recht in 

ontvangst nemen. Naast 

zijn biologische familie 

heeft hij ook meester 

Abdesammia gevraagd om 

aanwezig te zijn bij deze 

bijzondere gebeurtenis.  Wij 

wensen deze jonge 

bescheiden trainer erg veel 

succes met het behalen van 

zijn bul en kijken nu al uit 

naar de uitnodiging om 

hierbij aanwezig te zijn. 
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“Propedeuse fiscaal recht voor Akesh” 



SPORTNIEUWS 
 

 

 

 

WUXING ELITE TAEKWONDO 

Moeder-dochterdag Abdel-Kwan 

Op maandag 17 oktober begon voor de 

Rotterdamse scholen de herfstvakantie. Dat 

leek een aantal moeders een mooie 

gelegenheid om de meiden van de 4de groep 

EN hun moeders uit te nodigen voor een 

verdere kennismaking.  Het doel was om de 

binding van de meiden onderling verder te 

versterken door vrije tijd met elkaar door te 

brengen, maar ook om de ervaringen van de 

moeders uit te wisselen. De meiden van de 

4de groep zijn leden die al een aantal jaren 

hard trainen en deelnemen aan zowel 

nationale als internationale toernooien. Op 

maandag hebben 33 moeders en vrouwelijke 

leden de dag en avond samen doorgebracht. 

Samen spelen, koken en gezellig natafelen, 

het was een mooie dag. Ook een aantal niet 

Abdel-Kwan meiden en moeders waren 

uitgenodigd. Dit zijn de leden van andere 

clubs die ook deelnemen aan het programma 

Go for Gold. 

2e Rotterdam Open 

Zaterdag 26 november 2016 hebben 52 

vrijwilligers zich ingezet om ons tweede toernooi 

te organiseren voor meer dan 600 deelnemers en 

1200 toeschouwers uit 18 verschillende landen. 

Omdat onze vereniging zowel het sportieve als 

het maatschappelijke combineert is de opening 

verricht door ere-gasten vanuit het stadsbestuur, 

de topsport en de diplomatieke wereld. 

De voorzitter van de bond was de eerste spreker 

en hij sprak zijn waardering en trots uit voor 

onze vereniging en wat wij als Abdel-kwan aan 

de sport Taekwondo hebben bijgedragen. De 

tweede spreker was de Rotterdamse wethouder 

en hij benoemde in zijn toespraak zowel onze 

maatschappelijke als sportieve inzet en het feit 

dat onze vereniging uit Rotterdam-Zuid zo’n 

groot toernooi in onze prachtige sportstad 

Rotterdam heeft georganiseerd. De officiële 

opening werd letterlijk kracht bijgezet door het 

breken van een plank door de wethouder. 

Zonder de inzet van onze vrijwilligers was dit 

toernooi niet mogelijk geweest. We kijken uit 

naar de Rotterdam Open 2017. 

 

 



 
4e dan examen Meester Reno 

  

 

Bijzondere prestaties 

Op zaterdag 17 december 2016 heeft meester Reno Keiluhu zijn 4de Dan zwarte band behaald. Meester 

Reno geeft wekelijks les aan ons Abdel-kwan Stijlteam. Een team wat klein begon maar steeds verder 

aan het groeien is, zowel qua aantal als qua ontwikkeling. Onder leiding van meester Reno hebben een 

aantal leden meegedaan met zowel nationale als internationale Stijlwedstrijden en hebben een aantal 

leden deelgenomen aan het NK Stijlkampioenschappen. Ook heeft meester Reno een aantal workshops 

en een masterclass georganiseerd voor onze leden. Door de inzet en manier van lesgeven van meester 

Reno hopen veel leden in zijn voetsporen te treden en ook hun zwarte band te behalen. 

Aya Europees Kampioen 

Onze eigen Aya Bouhmida heeft op 9 

september 2016 geschiedenis geschreven 

tijdens het Europees Kampioenschap in 

Roemenië. Niet alleen heeft ze de eerste 

Nederlandse medaille ooit op het EK 

cadetten gewonnen het is ook meteen 

goud. 

 

Trainingsstages 

Als Taekwondo- vereniging zijn we erg trots 

dat we een goed uitgeruste Dojo hebben. We 

beschikken over een ruime trainingszaal 

inclusief matten en alle benodigde materialen. 

Taekwondo-clubs uit binnen- en buitenland 

trainen graag bij ons. Naast de geëquipeerde 

zaal is het hoge niveau van onze spelers een 

reden om de toppers aan te trekken. We hebben 

de laatste 2 weken van de zomervakantie clubs 

verwelkomd uit Den Haag, Amersfoort,  

Almere, Engeland, België en Frankrijk. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toernooien 2016 

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

Indoor Brussel 2016 

15 deelnemers; resultaat 6x goud, 4x zilver, 4x brons  

NK Poomsae  

6 deelnemers: 1x zilver, 1x brons 

Ilyo Open Sparren 2016 

17 deelnemers: resultaat 7x goud, 2x zilver, 7x brons + beste club in het teamklassement 

Ilyo Open Stijl 2016 

4 deelnemers resultaat 1x goud, 1x brons 

Polish Open in Warshau 2016 

10 deelnemers  resultaat 1x goud 4x Brons 

 

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 

 


