
 
 

Nieuwsbrief  jaargang 2016/ nummer 2  – TKD Abdelkwan Stijlteam 

1 

 
Beste stijlleden, beste ouders 

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief nummer 2, 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 
 
Februari zit er weer op. In de afgelopen maand hebben de meesters een proef 
gedraaid in samen werking met de ouders. Delen van de training zijn opgenomen en 
zowel door de ouders (moeder van Shaheen en vader van Selina) als de meesters 
beoordeeld. Dat is goed bevallen en zal in de komende periode vaker plaatsvinden. De 
beelden worden natuurlijk nog besproken. 

Sportieve prestaties in de afgelopen maand: 

 2e plaats sparren Reina, Open Keumgang Diest Belgie 
 1e plaats sparren Aya, Van de Poel-toernooi 
 2e plaats sparren Spencer, Van de Poel-toernooi 
 3e plaats sparren Abbie, Van de Poel-toernooi 
 3e plaats sparren Ryad, Van de Poel-toernooi 
 3e plaats sparren Aya, EK clubs in Turkije 

GEFELICITEERD ALLEN! 
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Brons op het EK Taekwondo 

 

Het afgelopen weekend sleepte Aya de bronzen medaille 
binnen tijdens het EK Taekwondo voor clubs in Turkije. Wat 
een fantastisch knappe prestatie. Ook clubgenoten Damian 
en Zakaria wonnen brons op het zelfde toernooi. Wat een 
geweldige opsteker voor de club. En wat geweldig om zo 
een spartalent in ons Stijlteam te hebben. 

 

.VOORUITBLIK 

 
We hadden al eerder aangegeven dat we de wedstrijdkalender goed in de gaten 
houden voor een geschikte wedstrijd waarop ons team haar debuut kan maken. En het 
heeft er alle schijn van dat dat eind april is. De meesters overleggen nog even met de 
ouders. Daarnaast bekijken we de komende maand wie er echt klaar voor zijn. Dus doe 
je best. 

De tweede wedstrijd (dan) staat gepland half juni. Het gaat dan om het District West 
Stijlkampioenschap. Noteer die maar vast in de agenda. 

MEDEDELINGEN 
  
Elke eerste vrijdag van de maand is er Dan-examentraining bij Abdelkwan. Dit ter 
voorbereiding van onze leerlingen op het examen voor de zwarte band. Een aantal 
ouders hebben al gevraagd of het zinvol is voor de leerlingen van het Stijlteam om 
daarbij aanwezig te zijn. Het antwoord is nee. Tijdens de Danexamentraining komen de 
basis beginselen van trappen, standen en Taeguks aanbod. De Stijlteamleden trainen 
dit wekelijks. 
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MEDEDELINGEN: jarig in Februari/ Maart 
 
17 februari: Sharda (moeder van Shaheen) 
20 februari:  Meester Abdessamia 
geen jarigen in Maart 

SOCIAL MEDIA 

De moeite waard om op Social Media te bekijken 

 

Facebookpagina “USA Taekwondo” is een 
hele leuke facebookpagina. Hier worden 
alle weetje bij gehouden met betrekking 
tot het Amerikaanse Nationale team. 
Bezoeken waard dus 

 

 

 
Facebook pagina “Scot Adkins”. Scott 
Adkins speelt in Boyaka, Ninja I&II. Ook 
was hij te zien in Expendables 2 en was 
hij stuntvechter in Wolverine. Scott een 
geweldige Martial Arts acteur, 
Taekwondo-ka van origine. Kan als geen 
ander 540, 720 en 900 sprongen maken. 
Op deze pagina foto’s en filmpjes.  
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Wist je dat: 
dit de correcte uit voering is van de Narhani seogi is 

 

 

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 Spencer.  Hartelijk dank dat je wat 
over je zelf wilde vertellen. 

 
Naam Spencer Luu 

Jarig 14 oktober 

Broers of zussen Een zus Abby 

School/werk De Globetrotter Toermalijn groep 7  

Verliefd/verloofd/getrouwd Nee 

Hobby’s Voetballen 

Ik ben gek op Lego 
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Mijn favoriete kleur Blauw 

Mijn favoriete dier Vis 

Mijn favoriete muziek Vioolmuziek 

Mijn favoriete website Bol.com 

Ik houd niet van  Viool oefenen 

Op Taekwondo sinds Ik 4 en een half jaar oud was 

Kleurband Blauw 

Ambities/ doelen (tkd of 
anders) 

Mijn zwarte band halen 

Meest trots op  Mijn Taekwondo bekers 

Overige opmerkingen of 
dingen om te delen 

Geen 

 

 

Stijl-foto van de maand 

 

Foto van de maand verscheen op Facebook 
en is afkomstig van de Studio 71,  picture by 
Anita Ottink. Ze maakt heel vaak mooie 
foto’s van onze sparrende clubleden. 

Deze foto schoot ze op 16 februari van onze 
eigen Aya, in actie tijdens de Turkish Open 
in Belek. Knappe actie Aya! Top foto Anita! 
 

 
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  

 

mailto:keltoslive@gmail.com
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AGENDA: MAART2016 

Zaterdag 27 februari: Geen Training 
Maart:    Geen bijzonderheden 
 

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: 

Studio 71 en www.abdelkwan.nl 

Meer informatie: 

Zie 

www.abdelkwan.nl of 

Facebook:  

Stijlteam Abdelkwan 

http://www.abdelkwan.nl/

