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Beste stijlleden, beste ouders 

Hierbij de eerste Stijlbrief maand augustus. Vanaf heden wordt er elke maand 
een nieuwsbrief uitgegeven. Deze verschijnt in de laatste week van de maand. 

Waarom een nieuwsbrief? Eigenlijk hadden we de groepsapp bedacht om 
mededelingen te doen. Echter, daar worden ook gesprekken gevoerd, wat 
helemaal niet erg is. Alleen verdwijnt sommige informatie/is sommige 
informatie die we willen delen niet meer vindbaar.  

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 

Het afgelopen examen is succesvol verlopen voor iedereen uit het stijlteam. 
Iedereen alsnog van harte gefeliciteerd met jullie promotie. Foto’s van het 
afgelopen Taekwondo examen zijn terug te vinden op 
http://abdelkwan.nl/fotos/?picasaViewAlbumId=ExamenJuni2015%2C0 

De Stijlmeesters hebben hele goede dingen gezien tijdens het examen. 
Sommige hebben ons verrast. Ook waren er dingen die we liever niet hadden 
gezien. Tijdens de eerste les gaan we die dingen met jullie bespreken. 

Sinds februari hebben we o.a. heel hard gewerkt aan de afweren (hand/band), 
kijkrichting, app en yeop chagi. Daar gaan we natuurlijk mee verder. Daarnaast 
zijn er nog andere dingen waar we ons op moeten concentreren om jullie 
"wedstrijd klaar" te krijgen. 
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VOORUITBLIK 

De stijlmeesters hebben het wedstrijdprogramma voor Stijl voor het komende 
Taekwondo-seizoen bekeken. We hebben al wat ideeën hierover. Maar 
daarvoor gaan we, als het zover is, nog eerst even met jullie ouders overleggen. 
Vergeet overigens ook niet dat veel van jullie zelf afhangt. Des te sneller jullie 
doen wat we van jullie vragen, des te dichterbij de eerste wedstrijd komt. 

Ook wil ik jullie graag wijzen op de Districts Trainingen. Elke maand organiseert 
het district West, van Taekwondo Bond Nederland, een speciale stijltraining 
voor alle Taekwondo-ka's uit de provincie Zuid Holland. Daar krijg je training 
van de grootmeesters en train je met kinderen die ook meedoen aan 
stijlwedstrijden. Omdat het niveau erg hoog ligt, mag je alleen deelnemen aan 
zo een training met toestemming meester Loubna of meester Reno. Dus doe je 
best in de les en misschien krijg je van ons een uitnodiging (natuurlijk in overleg 
met je ouders). 

 

MEDEDELINGEN 

Begin juni heeft Leila een paar keer met ons meegedaan. We zijn blij jullie te 
kunnen mededelen dat ze vanaf augustus zich aansluit bij ons Stijlteam. Leila 
vindt de trainingen leuk. Maar belangrijker, de Stijlmeesters denken dat ze het in 
zich heeft om poomsaes op wedstrijdniveau te kunnen lopen. Welkom Leila. 

Sommige van jullie hebben misschien wel gezien dat Aya voor de training met 
Meester Reno aan het oefenen is. Aya wil graag haar zwarte band halen. 
Daarom leert ze vast bepaalde oefeningen voor het examen. Over een tijdje zal 
ze de meesters van Abdelkwan moeten overtuigen of ze het inderdaad klaar is 
voor het zwarte bandexamen. Pas na goedkeuring van de meesters mag ze 
deelnemen aan de het landelijke zwarte bandexamen 
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MEDEDELINGEN: jarig in september 

 

Helaas weten we niet of er iemand jarig is. Mocht dat het geval zijn, bij deze alvast van 
harte gefeliciteerd. 

SOCIAL MEDIA 

In de afgelopen periode stuurden enige links. Het kan zijn dat ze in de app niet 
meer zo goed terug te vinden zijn. Het is zeker de moeite waard om deze te 
bekijken. We proberen zoveel mogelijk filmpjes met jullie te delen van goede 
Taekwondo-ka’s 

 

Taeguk 8 door het Team van Vietnam tijdens het WK 

https://www.youtube.com/watch?v=GN7F73Rl68A 

  

 

Stijl-foto van de maand 

 

>>> De prachtige dolleyo van meester 
Loubna!! 
 
 

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


 
 

Nieuwsbrief augustus 2015 – TKD Abdelkwan Stijlteam 

4 

 

Wist je dat: 

De puntenscore, bij de scoringscriteria voor poomsae wedstrijden,  voor het 
aspect ’techniek’ start met 4 punten (puntenaftrek per fout: -0,1 of -0,3): 

• technische uitvoering technieken. 
• balans. 
• nauwkeurigheid in uitvoering van de details van vorm 

AGENDA: SEPTEMBER 

Start stijltraining zaterdag 5 september 2015 om 14.30u 
Geen bijzonderheden deze maand 
Eventuele wijzigingen in de lessen onder voorbehoud. 

NB: gelieve het Stijlplan meenemen naar elke training in de maand september! 

Vragen en of opmerkingen: 
App of mail meester Reno/meester Loubna 

 

Het TKD seizoen 2015-2016 gaat weer beginnen ! 

 
 

시작 : Si-jak 


