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Beste stijlleden, beste ouders 

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief nummer 4, 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 afgelopen trainingen stonden in het teken van onze eerste wedstrijd als 
team de “Open District Noord Oost”. De punten zijn op de “i” gezet. Hopelijk 
werkt dat straks haar vruchten af… 

 

Onze Aya liet haar voeten spreken tijdens de 
Presidents Cup in Bonn (Duitsland). Een 
zilveren plak bij sparren, welke een plaatsing 
betekent voor het EK in september van dit jaar. 

Voor die tijd zijn er nog een paar doelen te 
behalen. Maar in september houden we de 
app en de live streams nauwlettend in de 
gaten als onze Aya naar het EK gaat in 
Roemenië. 
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Daarnaast is er in april ook nog gestreden 
tijdens de Open Windmills 2016. Abdelkwan 
won de prijs voor Clubs! Stijlteamleden 
Spencer, Reina en Ryad deden mee. Spencer 
verloor zijn eerste partij, Reina werd 2e en Ryad 
1e. Goed gedaan allemaal  

 

 

Op muzikaal gebied deed Abbie van zich spreken. 
Zij slaagde voor haar piano examen. Op video zag 
en hoorde ik haar hele mooie en ingewikkelde 
stukken spelen. Piano virtuose in Taekwondo 
Dobok. Knap hoor! 

 

.VOORUITBLIK 

De mei-vakantie is in aantocht. Zaterdag 23 april is de laatste Stijltraining. Op 14 
mei 2016 hervatten we de training. 

Dan is het nog maar enkele weken tot wedstrijdnummer 2. Onder voor behoud 
staat deze gepland op 18 juni. Het gaat om het District West Kampioenschap. 
In de vakantie dus niet te veel chillen, maar blijf stretchen en oefenen. Het klinkt 
misschien ver weg, 18 juni, maar voor je het weet is het zover. 
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MEDEDELINGEN 

 

Misschien dat de meeste van jullie het al niet eens 
meer merken. Maar soms staan er ouder in de zaal. 
Niet om even te stretchen of zo (wat overigens best 
komisch zou kunnen zijn). Maar die staan er om ons te 
helpen en jullie te helpen.  

Via deze weg willen we dan ook even Sharda en Louis 
bedanken. Sharda is de moeder van Shaheen, die 
maakt met grote regelmaat foto’s van ons. Louis is de 
vader van Abbie en Spencer. Hij maakt heel veel video 
opnames van jullie Taeguks. Die bekijken we dan 
weer, om jullie weer verder te helpen. Namens de 
Meesters, hartelijk dank voor jullie inzet. 

 
Sharda 

 
Louis 

 

 

Afgelopen woensdag was de 
eerste bijeenkomst over 
Themagericht Coachen van 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. 
Dit is een bijscholingscursus van 
het NOC * NSF.  De cursus is 
bestemd voor de trainers. 

Het geeft ons een beeld hoe kinderen de (sport)wereld beleven, hoe ze zich 
gedragen etc. De cursus geeft ons in elk geval weer handvaten om jullie/ de 
kinderen beter te begeleiden. Overigens wordt de training gegeven door een 
Taekwondo-ka, namelijk de hoofdtrainer van Yu Sin Kwan Taekwondo 
Spijkenisse, Sabumnim Randy de Rijke (5e dan). Dat maakt het natuurlijk ook 
leuk! 
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Deze maand kregen we hoog bezoek uit 
China. WUXIN ELITE Taekwondo kwam 
naar Nederland om kennis te maken met 
Nederlandse verenigingen. O.a meester 
Loubna en ik hebben met de Director en 
Vice President gesproken over, hoe kan 

 
 Met de Director mister Gu 

het ook anders “Taekwondo”.  De club komt uit Shanghai en heeft “slechts” 
1.400 leerlingen. Ze hebben ook een Stijlteam, de E-Fire bestaande uit 39 
jongens en meisjes. Die doen hele toffe dingen. Binnenkort plaats ik een filmpje 
van de E-tigers op onze Facebookpagina. Hopelijk kunnen we eens wat tips 
uitwisselen of Stijl. Wordt vervolgd….. 

 

MEDEDELINGEN: jarig in april 
 

22 mei  Aya 
Namens het Stijlteam alvast van harte gefeliciteerd!!! 
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SOCIAL MEDIA 

De moeite waard om op Social Media te bekijken 

 

Voor de mensen op INSTAGRAM “Elydelphia”. Een 
dame uit het Turkse nationale team. Europees- en 
Wereldkampioen Stijl. Als je haar filmpjes ziet, heb je 
wel een idee waarom. Enfin, sowieso de moeite 
waard!! 

 

  
 

Wist je dat: 

er kihaps zijn in de Taeguks en waar? 
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Wie is Wie…… 
 

Een extra kopje: Wie is Wie…….  
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 is het de beurt aan Aya in ons Wie-is-wie 
overzicht 

 
Naam Aya bouhmida 

Jarig 24 oktober 

Broers of zussen 1 zusje en 2 broertjes 

School/werk de Johan bogermanschool 

Verliefd/verloofd/getrouwd X 

Hobby’s mijn hobby's zijn lezen taekwondo en tv kijken 

Ik ben gek op ik ben gek op chocolade en taekwondo 

Mijn favoriete kleur Paars 

Mijn favoriete dier Poes  

Mijn favoriete muziek Heb ik niet, ik luister naar heel veel muziek 

Mijn favoriete website Youtube 

Ik houd niet van  Pesten 

Op Taekwondo sinds Mijn 4e 

Kleurband 1e Geup 

Ambities/ doelen (tkd of 
anders) 

ik zou graag aan de olympische spelen willen 
meedoen en prijzen winnen op mijn 
stijltoernooien 

Meest trots op  Dat ik dit jaar mag meedoen met het EK 
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Overige opmerkingen of 
dingen om te delen 

Waar een wil is, is een weg. Elke dag is een 
nieuwe kans om je doel te bereiken 

 

Stijl-foto van de maand 

 

 

>>> Photo-bomb by Spencer  

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 

24 april 2016:  Taekwondo Kampioenschap District Noord 
25 april tot 7 mei: Geen training – Mei vakantie 
14 mei:  Eerste Stijltraining na de Mei vakantie 
28 mei 2016:  Geen training i.v.m. de Dutch Masters 
Eventuele wijzigingen in de lessen 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: 

010 Stijlteam & Sharda 

Meer informatie: 

Zie  www.abdelkwan.nl of 

Facebook:  Stijlteam Abdelkwan 

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

