
 
 

Nieuwsbrief  jaargang 2016/ nummer 5  – TKD Abdelkwan Stijlteam 
 

1 

 
Beste stijlleden, beste ouders 

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief nummer 5, 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 

Open District Noord 
Net even voor de mei-vakantie was daar het debuut van ons Stijlteam op de 
Open District Noord Poomsae. Er op terugkijkend is dat goed verlopen. Met een 
5e plaats voor Ishaan, 4e plaats voor Spencer en brons voor meester Reno en 
Selina. Het wedstrijdverslag, de scores en een foto compilatie van die dag is 
terug te vinden aan het einde van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank Sharda voor 
het nemen van de foto’s tijdens de wedstrijd. 

NK Sparren 
Gedurende de mei-vakantie vond ook nog het NK Sparren 2016 plaats in 
Almere. TKD Abdelkwan werd tweede in het teamklassement. Ons teamlid Aya 
liet wederom van zich horen en ging naar huis met de titel Nederlands 
Kampioene bij de Cadetten -41 vrouwen. Fantastisch!   
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Themagericht Coachen van kinderen tussen de 6 en 12 jaar 
Vorige week woensdag was de laatste bijeenkomst van NOC*NSF in het kader 
van Themagericht coachen onder leiding van Randy Rijke. Ook dit was weer 
een plezierige en leerzame bijeenkomst. Alle deelnemers, waaronder meester 
Loubna en meester Reno hebben de bijeenkomsten succesvol afgerond en 
ontvingen nadien het certificaat. 

.VOORUITBLIK 

Tijdens de eerste training na de mei-vakantie hebben we de beelden bekeken 
van de wedstrijd. Hartelijk dank Louis voor de opnames tijdens de wedstrijd! 
Wat dan opvalt, is dat er nog wel de nodige aandacht besteed moet worden 
aan het verbeteren van de traptechnieken, het secuurder uitvoeren van de 
basistechnieken en het tempo. De komende trainingen gaan we daar zowel in 
groeps- als in individueel verband aan werken.  

De volgende wedstrijd vindt plaats op 18 juni “District West Kampioenschap 
2016”. Misschien nog even heel ver hier vandaan, maar begin oktober staat 
eveneens een interessante wedstrijd voor ons op de kalender.  

2nd Rotterdam Open  

 

Vorig jaar november organiseerde onze vereniging een 
groot spar-toernooi in het Topsportcentrum. Dat bleek een 
groot succes. Achter de schermen wordt al nagedacht en is 
een tweede editie in de maak. Noteer maar in de agenda: 
zaterdag 26 november 2016.  De afgelopen dagen heeft 
meester Reno met een aantal mensen van de club gewerkt 
aan de poster voor dit toernooi. En het leuke is, er komen 
voor dit toernooi verschillende versies uit, met verschillende 
“modellen”. Keuze is nog niet gemaakt, maar onze Aya dingt 
mee naar de cover. De huidige Nederlands Kampioene en 
onze vertegenwoordigster op het EK in juni in Roemenië. 
Vast een voorproefje! 
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Geup-examens 
De Geup-examens komen er weer aan. Deze vinden plaats in de laatste week 
van juni. Stijlteam-leden die hieraan meedoen let op: We willen terug zien wat 
we in de les hebben geoefend. Voor de wedstrijdmensen geldt: De poomsae 
moeten worden uitgevoerd op wedstrijdniveau. De Poomsae’s worden 
beoordeeld door Meester Loubna en mijzelf. Het examen is op 19 en 21 juni a.s. 
Examens vanaf groene band vinden plaats op zondag 19 juni. 

MEDEDELINGEN 

Bijeenkomst Stijlouders 
Op verzoek van de ouders volgt er begin juni een Stijlouder- bijeenkomst. Hier 
wordt besproken wat de plannen zijn voor het team voor de komende periode. 
Eveneens is er ruimte voor ideeën van de ouders zelf. Omdat er nog maar 
weinig trainingen zijn tot aan de zomervakantie, zal deze bijeenkomst na de 
zomerstop plaatsvinden. 

Dan-examen 
Op zaterdag 25 juni vinden de Dan-examens (het zwarte bandexamen) plaats. 
Vanuit de club nemen Damian, Aya en meester Reno deel. Vanzelfsprekend is 
er die dag geen Stijltraining. 

Laatste Training voor de Zomer 
De laatste training vindt alweer plaats op zaterdag 12 juni 2016. De week erna 
volgt het District West Kampioenschap, het Dan-examen en de Geup-examens. 

Agenda 
Het is aan te bevelen om de agenda onderaan de nieuws brief aandachtig door 
te nemen i.v.m. een aantal activiteiten die invloed hebben op de Stijltraining. 

Overig: 
Afgelopen weekend ontvingen we het bericht dat de oma van Ishaan is 
overleden. Namens het Stijlteam wensen wij de familie veel sterkte.  
Selina was op 15 maart jarig, stond niet in de nieuwsbrief. Alsnog van harte. 
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MEDEDELINGEN: jarig juni 
 

geen 

SOCIAL MEDIA 

De moeite waard om op Social Media te bekijken: YOUTUBE 

 

Even niks met Poomsae’s te maken. 
Maar wel hele coole filmpjes van onze 
clubgenoot Boo-sabum Suliman.  

Video-beelden van zijn partijen heeft 
zijn vader verzameld en zijn op 
Youtube terug te vinden op de pagina 
van: R Westerkamp. Zeker de moeite 
waard om te bekijken ! 

 
  

Wist je dat: 

de dolleyo op deze manier wordt uitgevoerd? (…en dat weten jullie  ) 
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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 Shaheen in ons Wie-is-
wie overzicht 

 
Naam Shaheen Ramsaroep 

Jarig 24-10-2004 

Broers of zussen 1 broer 

School/werk Groep 7 Basisschool de Pijper 

Verliefd/verloofd/getrouwd Nee 

Hobby’s Taekwondo en gamen 

Ik ben gek op Gamen 

Mijn favoriete kleur Aqua blauw 

Mijn favoriete dier Cheetah 

Mijn favoriete muziek Broederliefde 

Mijn favoriete website Heb er geen 

Ik houd niet van  Als mensen zeuren 

Op Taekwondo sinds Bijna 4 jaar 

Kleurband Blauw 

Ambities/ doelen (tkd of 
anders) 

Straaljagerpiloot en zwarte band halen 

Meest trots op  Mijn moeder 

Overige opmerkingen of 
dingen om te delen 

Geen 
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Stijl-foto van de maand 

 

 

>Teamfoto Open District Noord 2016< 

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 

28 mei:  Geen training i.v.m. de Dutch Masters 
12 juni: Laatste Stijltraining 
18 juni: District West Kampioenschap 
19 juni: Geup-examens, hoofdlocatie | vanaf groene band  
21 juni: Geup-examens, hoofdlocatie | geel en geel/groene band 
25 juni: Dan-examen, geen Stijltraining 
2 juli:  Zomervakantie 2016 
 
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/
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Wedstrijdverslag: District Noord Oost  april 2016 

Na anderhalf jaar trainen was het afgelopen zondag zover. De eerste poomsae-
wedstrijd voor ons Stijlteam. In alle vroegte gingen Shaheen, Ishaan, Spencer, 
Abbie, Aya en Selina richting Nijverdal om deel te nemen aan de Open District 
Noord Poomsae wedstrijd. Ondanks dat er slechts een enkele podiumplaats 
werd behaald, is er toch heel veel gewonnen. Inmiddels weet iedereen hoe het 
nu is om: op de mat te staan, 90 seconden alles te geven met alle ogen op je 
gericht, je te focussen en voor te bereiden op je verplichte taeguk en zenuwen 
onder controle te houden. Onderdelen van de wedstrijd die ervaren moeten 
worden en niet te leren zijn in de dojang. Iedereen ging daar vrij aardig mee om. 
Zeker voor de eerste keer. 

Shaheen kwam uit in een loodzware poule, mannen cadetten B. Hierin veel 
deelnemers met de nodige wedstrijdervaring. Het niveau was erg hoog. 
Shaheen was toch best nerveus, maar deed het prima. Hij heeft gelopen zoals 
hij altijd doet. Zoals vaak tegen hem gezegd is, zijn traptechniek is prachtig 
alleen laat hij dat te weinig zien. Tijdens de wedstrijd was die mooie techniek af 
en toe te zien. Shaheen liep verder prima, maar nog niet van het niveau voor de 
finale ronde. 

Abbie en Aya kwamen uit in de poule vrouwen cadetten B. Eveneens een 
loodzware poule. Ook hier vele ervaren meiden. Voor Abbie was het de tweede 
keer op een wedstrijd. Abbie liep, zoals we gewend zijn, erg stabiel. Technisch 
prima alleen niet al haar trappen kwamen uit de verf waardoor ze het op de 
presentatie liet liggen. Op twee tiende punt liep ze de finale ronde mis. Jammer.  

 Aya kwam uit in de zelfde poule. De omschakeling van sparren naar Stijl is voor 
velen groot. Ook voor Aya. In de afgelopen tijd heeft ze zich erg ontwikkeld en is 
ze met stappen vooruit gegaan. Alleen komen sommige sparbewegingen toch 
begrijpelijk genoeg weer terug. Ze heeft dan ook erg goed gedaan. Alleen was 
het niet voldoende voor deze poule. Voor de meesters wel. Aya heeft laten zien 
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het echt wel in zich heeft om ook goed te kunnen worden in de Stijl. Het biedt 
veel perspectief voor de toekomst. 

Ishaan en Spencer kwamen uit in de poule mannen aspiranten B. In de finale 
liep Ishaan taeguk 5 en 2. De normaal altijd rustige Ishaan liep zijn eerste 
taeguk op een te hoog tempo. Hoger dan we normaal van hem gewend zijn. De 
laatste taeguk liep hij beter op tempo. Alleen door het andere tempo dan 
normaal kwamen niet alle technieken uit de verf. Wat ook gold voor zijn 
traptechnieken. En dat was er jammer. Het leverde hem een 5e plaats op 

 Spencer heeft het ook prima gedaan in deze poule. Technisch kon het allemaal 
beter. Maar op presentatie scoorde Spencer wel. Jammer dat hij technisch wat 
minder was die dag. Op slecht drie tiende punt liep hij het brons mis! 

Selina deed het prima. Ze is echt gegroeid in de afgelopen tijd en dat was echt 
te zien. Brons voor Selina. Ook brons voor meester Reno. Ook de zenuwen 
hebben lichtelijk vat gekregen op hem. De eerste taeguk liep hij een fractie te 
snel. Maar na tips van meester coach Loubna ging de laatste tageguk beter. 
Jammer van het tempo waardoor de technieken niet goed tot hun recht 
kwamen. 

Iedereen heeft het geweldig gedaan. We zijn heel tevreden en erg trots Jullie 
zijn met zn allen geweldig gegroeid. De poomsae die jullie nu lopen zijn niet 
meer te vergelijken met de start vorig jaar. Alleen nu is het zaak om door te 
pakken. Het niveau van de nummer 1 tot en met 3 hebben jullie gezien. Daar 
moeten we met zn allen naar toe werken. En met jullie inzet kan dat makkelijk. 
Na de vakantie gaan we er vol gas tegen aan. 18 juni staat de volgende 
wedstrijd voor de deur!!! 
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Uitslagen 

 

 

 

 



 
 

Nieuwsbrief  jaargang 2016/ nummer 5  – TKD Abdelkwan Stijlteam 
 

10 

 

 

 



 
 

Nieuwsbrief  jaargang 2016/ nummer 5  – TKD Abdelkwan Stijlteam 
 

11 

 

 

 

 
 



 
 

Nieuwsbrief  jaargang 2016/ nummer 5  – TKD Abdelkwan Stijlteam 
 

12 

 

 

  



 
 

Nieuwsbrief  jaargang 2016/ nummer 5  – TKD Abdelkwan Stijlteam 
 

13 

Foto Compilatie Stijlteam Poomsae-debuut april 2016 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Uit de Stijlteam Groepsapp 

 


