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Beste stijlleden, beste ouders 

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief nummer 6, 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 

DISTRICT WEST 18 juni 2016 
Op 18 juni vond de 3e editie plaats van het District West Poomsae toernooi. Het 
Stijlteam deed mee. Shaheen won Goud en Abbie Brons. Hiermee schrijven 
beide geschiedenis. Voor de eerste keer in het bestaan van de club pakken zelf 
opgeleide speler van de club een podiumplaats op het onderdeel Poomsae! 

Het volledige wedstrijdverslag is te lezen aan het einde van deze nieuwsbrief. 

Beste ouders 

Na afloop van de laatste training op 11 juni jongstleden, zijn de meesters aardig 
in het zonnetje gezet. De ouders hebben op eigen initiatief een mooi bedrag 
ingezameld te besteden aan het Stijlteam. Voorzien van een mooie kaart en 
warme woorden. Erg indrukwekkend. Namens meester Loubna en mijzelf, 
ontzettend bedankt. We gaan goed nadenken hoe we het gaan besteden 
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Geup-examen 
Even voor de vakantie vonden de half jaarlijkse clubexamens op de 
hoofdlocatie plaats. De opkomst was enorm. Ook een aantal Stijlteamers deden 
mee. Reina en Leila vanaf heden blauw, Shaheen en Spencer blauw/rood, 
Ishaan rood en Ryad rood/zwart. Knap werk mensen!! 

Dan-examen 
 

 

Op 25 juni jongstleden vond het landelijk Dan-
examen plaats. Zowel meester Reno als Aya uit 
het Stijlteam namen deel aan dat examen. Uit de 
wedstrijdgroep was Damian van de partij. 
Damian en Aya behaalden beiden de zwarte 
band. Van harte gefeliciteerd. Meester Reno zal in 
december aan het her-examen deelnemen.  

 

.VOORUITBLIK 

Eerste les na de vakantie 
De eerste les na de vakantie vindt onder voor behoud op zaterdag 10 
september a.s. plaats. Omdat het de eerste les is, willen we graag wat 
bijzonders doen. Via de groepsapp krijgen jullie nog te horen wat we gaan 
doen. 

Profielfoto's 
Tijd voor nieuwe profielfoto's. Jullie groeien en veranderen zo snel op deze 
leeftijd, dat de foto's die we anderhalf jaar geleden hebben genomen, niet meer 
"representatief" zijn. Houd er dan ook rekening mee dat er na de vakantie 
nieuwe profielfoto’s van iedereen worden gemaakt 
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Wedstrijdprogramma 
Na de vakantie bekijken we de wedstrijdkalender. Sommige hebben de smaak 
nu aardig te pakken. Het is nu zaak om veel toernooien "af te lopen" en ervaring 
op te doen. 

MEDEDELINGEN 

STIJLTEAM ONLY ® on-line 
STIJLTEAM ONLY ® staat online. We beschikken over veel beeldmateriaal van 
trainingen en wedstrijden. Het delen ervan was niet altijd even eenvoudig. 
STIJLTEAM ONLY ® moet de oplossing zijn. Toekomst zal het uitwijzen. In elk 
geval kan iedereen vanaf heden wanneer hij/zij wil de zijn/haar videobeelden 
opvragen en bekijken, gebruik daar voor de “zoekfunctie”. Vergeet niet de 
Spelregels door te lezen en houd je daar aub aan. 

Scouting “nieuw” talent 
Tijdens het afgelopen Geup-examen hebben we een aantal leden gezien, die 
niet in ons team zouden misstaan. Op aanraden van de meesters en een enkele 
ouder, zijn een paar kinderen bekeken. Na de vakantie komen een paar 
kinderen bij ons op zaterdag een proeftraining doen. Ken je iemand waarvan je 
denkt dat hij of zij een goede Taeguk kan lopen en denk je dat die persoon het 
ook leuk zou vinden om met ons in de toekomst Stijlwedstrijden te doen? Laat 
het ons weten. 

Bijeenkomst Stijlouders 
Op verzoek van de ouders volgt er na de vakantie 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.  
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Plan van Aanpak 
Na de vakantie stellen we ieders plan van aanpak bij. Na anderhalf jaar training 
en twee (voor Abbie drie)  wedstrijden, hebben we een erg goed beeld van 
iedereen kunnen krijgen. De sterke en zwakke punten zijn bekend. Ook jullie 
motoriek hebben we aardig in beeld. Tijd om gerichte individuele doelen te 
stellen. Dus na de vakantie, neem je plan van aanpak mee, we gaan nieuwe 
doelen stellen voor het komende seizoen! 

Wie-o-wie 
In deze nieuwsbrief slaan we de “wie-o-wie” rubriek voor een keer over. Een 
aantal leden hebben zich nog niet voorgesteld. Dat volgt na de vakantie 

MEDEDELINGEN: jarig juli | aug | sep 

 

Geen: zover wij weten 

 

SOCIAL MEDIA 

De moeite waard om op Social Media te bekijken: YOUTUBE 

 

Wederom niks met Poomsae’s te 
maken. Maar wel hele coole filmpjes en 
uitleg hoe je bepaalde gesprongen 
trappen moet maken 

De Ginger Ninja Trickster is een ITF taekwondo-ka. Ook tkd, maar met iets 
andere spelregels. Daarnaast verschijnt hij met enige regelmaat als stunt en 
vecht-double in Hollywood 
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Wist je dat: 

je zo je band moet knopen! 

 

 

Stijl-foto van de maand 

 

 

>SHAHEEN | District West 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 
kleinigheid 

je  

 

 

 

mailto:keltoslive@gmail.com
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AGENDA 

2 juli:   Zomervakantie 2016 
10 september: Eerste training nieuwe seizoen 
 
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 

http://www.abdelkwan.nl/
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Wedstrijdverslag: District WEST   juni 2016 

 

GOUD & BRONS!!!! 

Het Stijlteam sluit het seizoen in Stijl af. Vandaag tijdens het District West 
Poomsae toernooi behaalden Shaheen en Abbie goud en brons :-) 

Abbie en Aya begonnen het toernooi in de dames B-klasse 12 tot 14 jaar. Een 
grote en lastige poule met 15 dames. In de voorronde miste Aya op viertiende 
punt de finale ronde. Heel jammer, want wat deed ze het ontzettend goed. 
Abbie eindigde als derde en stond wel in de finale. Als eerste begon ze die 
finale ronde, met daarin 8 meiden, die ongekend spannend was. Lange tijd 
stond ze qua punten eerste. Helaas gooide de laatste twee deelnemers roet in 
het eten en is het brons geworden. Ge-wel-dig. 

Ishaan en Spencer kwamen elkaar wederom tegen in de B-klasse mannen 9 tot 
11 jaar. Ook zij kwamen uit in een hele sterke poule. Ondanks dat beide heren 
op punten vrij stabiel scoorden, was het niet genoeg voor een podiumplaats. 
Jammer. 

Shaheen mocht het toernooi voor ons afsluiten in een hele pittige poule, en 
hoe!!! Shaheen beet in de B-klasse mannen 12 tot 14 de spits af. En dat deed hij 
fenomenaal. Vandaag heeft hij eindelijk laten zien hoe goed hij is. Dat wisten wij 
natuurlijk al, alleen laat hij het niet altijd zien. Vandaag eindelijk wel! Daarvoor is 
hij punttechnisch rijkelijk beloond. GOUD. Ook hebben we nog even mogen 
geniet van onze grote vriendin Selina, die heel netjes zilver binnen sleepte!! 
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Geweldig resultaat dus. Het afgelopen jaar hebben jullie allemaal erg fanatiek 
en hard getraind. En dat is beloond. Ook al is niet iedereen in de prijzen 
gevallen, vandaag hebben we weer gezien hoe jullie zijn gegroeid. Kortom, we 
zijn erg trots  

Uitslagen 

 
zie STIJLTEAM ONLY ® 

Foto Compilatie Stijlteam Poomsae-debuut april 2016 

 

  

  

  it de Stijlteam Groepsapp 

 


