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Beste stijlleden, beste ouders 

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief nummer 1, jaargang 2016 Elke maand wordt de 
nieuwsbrief verstuurd. 

Waarom een nieuwsbrief? Als stijlmeesters vinden we het belangrijk dat alles duidelijk 
is voor zowel de ouders als de stijlleden. Het moet duidelijk zijn wanneer we trainen, 
wat de plannen zijn en waarvoor we trainen. Op deze manier willen iedereen die 
betrokken is bij het Stijlteam op de hoogte houden. 

Daarom verzamelen we gewoon alle belangrijke informatie en bundelen we dat een 
keer per maand. 

TERUGBLIK 
 
De eerste Stijltrainingen zitten er weer op. Iedereen heeft er in het nieuwe jaar weer zin 
in en dat is goed in de trainingsarbeid terug te zien. Er wordt met plezier getraind, het 
niveau gaat steeds meer naar de richting die de meesters voor ogen hebben. 

 

In de afgelopen trainingen hebben de leden oefeningen 
gedaan om de sprongkracht te verbeteren. Nu komen 
springtechnieken niet direct terug in de Taeguks, maar is 
dat met het oog op toekomstig “Freestylen” wel handig om 
te beheersen. Bovendien is springen spectaculair en leuk. 
In dat kader is het spelletje Twieo Yeop Hoogspringen 
geïntroduceerd (springen over een stapelkussens met een 
‘flying sidekick).  

Het record is op dit moment in handen van Shaheen en nieuwkomer Reina. Beiden 
sprongen vrij eenvoudig over 12 kussens. Meester Abdel en meester Reno bleven beiden 
steken op 14 kussens. De wedstrijd-senioren van de club dachten het beter te kunnen. 
Slechts meester Mohammed Mellouk kon het aantal van 14 evenaren. Dus onze 
stijlleden doen het he-le-maal niet slecht!! 
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Sinds deze maand is onze vereniging een Sportplus 
Vereniging. Dat betekent dat de vereniging naast sport 
zich ook inzet voor de Rotterdamse samenleving en dat 
wordt door de Gemeente Rotterdam gewaardeerd. 
Slechts een handvol sportvereniging mogen deze titel 
dragen. Dit predikaat (deze titel) is in elk geval belangrijk 
voor onder andere de naamsbekendheid van onze club, 
dus daar zijn we erg blij mee. 

 

 
 

.VOORUITBLIK 

 
De meesters houden de wedstrijdkalender nauwlettend in de gaten voor een geschikte 
Stijlwedstrijd voor het team. Helaas staat er nog niks gepland. Het wordt overigens 
wel tijd dat onze leden deel gaan nemen zodat ze kunnen ervaren waar ze nu werkelijk 
voor trainen. We houden jullie op de hoogte. 

De komende periode worden de Persoonlijke Plannen van Aanpak weer besproken. 
De eerste beoordeling vond plaats in oktober. Het is belangrijk om te weten of de leden 
vooruit zijn gegaan en om te zien of de afgesproken doelen zijn behaald. Aan het einde 
van elke les horen de leden wie het plan de week erna wordt besproken. 

De Districtstrainingen staan weer op de agenda. In oktober nam Abbie namens de 
club deel. Doe je best en wie weet wordt je door de meesters gevraagd om mee te 
doen. 
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Het lijkt voor de meeste (nog) ver weg, maar dat is het 
feitelijk niet: “De zwarte band”. Het doel voor alle 
Stijlteam: Tussen nu en 4 jaar de zwarte band hebben, 
danwel deel hebben genomen aan het zwarte 
bandexamen. De Stijlwedstrijden die onze leden straks 
lopen zijn leuk. Maar wedstrijd wordt pas echt 
interessant in de A-klasse.  

Door deelname aan het Stijlteam worden de leden voor meer dan de helft van het 
zwarte bandexamen voorbereid. De stap is dus feitelijk minder ‘zo heel’ groot. Op dit 
moment bereid onze Aya  zich voor op het aankomende zwarte bandexamen in juni 
2016. Als ze in mei van dit jaar op het gewenste niveau zit, zal zij toestemming krijgen van 
de club om deel te nemen aan de landelijke zwarte bandexamen. Succes Aya. 
 

MEDEDELINGEN 
 
Vanaf februari verschijnen er zo nu en dan ook wat 
ouders in de zaal. Ruben (vader van Selina), Sharda 
(moeder van Shaheen) en Louis (vader van Abbie en 
Spencer) worden ingezet als “video-analisten”. 
Meester Loubna en ik  zien tijdens de les veel maar 
niet alles.  

 

 

Elke les worden taeguks van twee leerlingen gefilmd. De beelden komen op een 
besloten link on-line. De bovengenoemde ouders zullen de beelden bekijken en 
beoordelen aan de hand van een beoordelingsformulier. Misschien denk je, wat weten 
de ouders er nu van?! Maar vergis je niet, de meeste ouders zien wel degelijk wat jullie 
doen. Aan de hand van het beoordelingsformulier en een uitleg van de meesters, 
komen wij een heel eind om jullie weer op een hoger plan te krijgen. Het is de 
bedoeling dat we 1 keer in de maand de les starten in de studieruimte en de beelden 
samen bekijken. Mochten er ouders zijn die ook iets willen doen voor het team? Alle 
hulp is welkom. Geef het gerust door aan de meester. Dan bekijken we gezamenlijk wat 
mogelijk is en waar behoefte aan is. 
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In januari verwelkomen we twee nieuwkomers. Riad en Reina. Riad was er al bij, bij 
een van de eerste trainingen vorig jaar. Alleen was hij er ons inziens toen nog niet klaar 
voor.  Inmiddels zien we een andere Riad en is hij een welkome aanvulling in het team. 
Reina viel ons al eerder op tijdens de clubexamens. Ze gaf zelf aan Stijl ook leuk te 
vinden. En na een paar trainingen hebben we het idee dat Reina het in zich heeft. Dus 
welkom beide. 

Naast nieuwtjes van de vereniging, zijn onze Stijlnieuwsbrieven sindskort ook terug te 
lezen op www.abdelkwan.nl Dus mocht je wat gemist heb, neem een kijkje op onze 
website. 

Elk halfjaar geeft de club zijn eigen Nieuwsbrief uit. Een uitgedraaid exemplaar is bij 
de keuken op de hoofdlocatie te vinden. Zeker de moeite waard om te lezen welke 
activiteiten Abdelkwan verzorgt voor de Rotterdamse samenleving. Daarnaast natuurlijk 
ook aandacht voor de sportieve prestaties, van zowel het spar- als stijlteam. Mocht er 
geen exemplaar meer te vinden zijn op de hoofdlocatie, gaan naar de website en 
download het daar. 

 
meester Hassan bij het slachtoffer 

Met het oog op veiligheid van alle leden en bezoeker van 
de club, volgde alle meesters de afgelopen maand de 
EHBO cursus. Het theoretische gedeelte is via de computer 
afgenomen. Het praktijk gedeelte vond plaats op de 
hoofdlocatie. De cursus is door een ieder met goed gevolg 
afgelegd. Veilig idee  
 
 

  

MEDEDELINGEN: jarig in Februari 
 
Geen jarigen in Februari 

 

http://www.abdelkwan.nl/
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SOCIAL MEDIA 

De moeite waard om op Social Media te bekijken 

 

Facebookpagina “Hunara Jangeakan” is een hele leuke 
facebookpagina. Hier worden veelvuldig spar- en 
poomsaefilmpjes geupload. Eveneens voorzien van 
spectaculaire foto’ s. Bezoeken waard dus 

 

 
Zit je op Instagram, bezoek ook eens het Russische 
Grandmasterclub. Geweldige filmpje, toffe foto’ s van 
Taekwondo-ka’ s. Grandmasterclub heeft het allemaal 

 

Wist je dat: 
je ook in het Koreaans kan tellen, en de getallen ook in het Koreaans kan schrijven 
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Wie is Wie…… 
Een extra kopje: Wie is Wie…….  
Sinds februari trainen we met elkaar. Maar in 
hoeverre kennen we elkaar. Wist je bijvoorbeeld 
dat Meester Loubna de opleiding doet voor juf 
Engels? Of wist je dat Meester Zouhair bij Meester 
Reno op school in de klas heeft gezeten?  

Deze maand Ishaan.  Hartelijk dank dat je wat 
over je zelf wilde vertellen. 

 

 

Naam Ishaan Nokhai 

Jarig 17 april 

Broers of zussen Een zus Divyani 

School/werk De Globetrotter Toermalijn groep 7  

Verliefd/verloofd/getrouwd Nee 

Hobby’s Taekwondo en XBox 

Ik ben gek op Games 

Mijn favoriete kleur Rood 

Mijn favoriete dier Leeuw 

Mijn favoriete muziek Hollywood 

Mijn favoriete website Youtube 

Ik houd niet van  Mensen die me bang maken  

Op Taekwondo sinds Mijn 7e 

Kleurband Blauw rood 
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Ambities/ doelen (tkd of 
anders) 

Mijn zwarte band halen 

Meest trots op  Mij zelf 

Overige opmerkingen of 
dingen om te delen 

Geen 

 

Stijl-foto van de maand 

 

Foto van de maand verscheen op 
Facebook. Meester Abdel tijdens een het 
spelletje Twieo Yeop Hoogspringen, zie 
het kopje terugblik. 
 

 

Mochten jij of je ouders de aankomende maand een mooie “Stijlfoto” hebben 
gemaakt, dan kun je die mailen naar keltoslive@gmail.com of stuur het via de app. De 
winnende fotograaf onvangt een kleinigheidje  

 

AGENDA: FEBRUARI 2016 

Zaterdag 13 februari: Geen Training 
Zaterdag 20 februari: Wel training - voorjaarsvakantie 
wijzigingen onder voorbehoud 

 

 

Vragen of opmerkingen: 

Neem gerust contact op met 

meester Loubna of meester 

Reno.  

Via app/ telefoon/Facebook 

Nieuwsbrief: 

Alle teksten by Stijlteam 

 

Foto’s met dank aan: 

Sharda en www.abdelkwan.nl 

Meer informatie: 

Zie 

www.abdelkwan.nl of 

Facebook:  

Stijlteam Abdelkwan 

mailto:keltoslive@gmail.com
http://www.abdelkwan.nl/

