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Beste Stijlleden, beste Ouders 

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief 
verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. 

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 

We ontvingen een aantal leuke reacties op onze eerste nieuwsbrief. Hartelijk 
dank daar voor. 

De eerste Stijltrainingen zitten er op. Iedereen is goed uitgerust de vakantie 
uitgekomen. Er is alweer fanatiek getraind. Bij sommigen waren de Taeguks 
wat weg gezakt, maar de “poomsae-vormkennis” is weer op peil. 

.VOORUITBLIK 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de Poomsae 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.  
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We zijn erg blij om te vertellen dat onze eigen Abbi van de meesters een 
uitnodiging heeft gekregen om namens ons team mee te trainen tijdens deze 
Districts Training. In de afgelopen lessen heeft Abbi de meesters laten zien dat 
ze de Poomsae’s steeds beter beheerst. Hopelijk leert ze veel nieuwe dingen en 
kan ze die ervaring mee terugnemen naar Abdel-kwan. Goed gedaan Abbi, van 
harte gefeliciteerd en natuurlijk veel plezier!! 

Op 24 oktober vindt het Open Nederlands Kampioenschap Poomsae’s plaats. 
Helaas dit jaar in Sittard. De voorgaande jaren was het altijd in Rotterdam. 
Meester Reno neemt deel aan deze wedstrijd in de categorie 40 jaar en ouder. 
Als je de echte toppers uit Nederland wilt zien, dan is Sittard “the place to be”. 
Omdat het ONK Poomsae op zaterdag plaats vindt (in de herfstvakantie), is er 
op die datum géén Stijltraining. 

Achter de schermen van de club wordt alweer hard gewerkt aan de “1ste 
Rotterdam Open” in het Topsportcentrum in Rotterdam. Dit spar-toernooi wordt 
georganiseerd door onze vereniging. Daarover volgende keer meer. Zeker de 
moeite waard om dit toernooi te bezoeken en onze teamgenoten toe te juichen. 

MEDEDELINGEN 

Dit weekend doet onze Aya, van ons Stijlteam mee aan een toernooi in 
Duitsland met het Pro-team. Namens het Stijlteam heel veel succes! 

Ruben, de vader van Selina is afgelopen maandag geopereerd aan zijn knie. 
Veel beterschap en een spoedig herstel namens het Stijlteam. 
 
Vergeet de komende weken je Stijlplan niet mee te nemen. De meesters willen 
graag een beoordeling geven en jullie laten weten hoe het met jullie gaat op het 
gebied van Stijl. 
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MEDEDELINGEN: jarig in oktober 

 

21 oktober: Shaheen 

Namens het Stijlteam alvast van harte gefeliciteerd!!! 

 

SOCIAL MEDIA 

De moeite waard om op Social Media te bekijken 

 

Een van mijn favorieten op Instagram is Donavantkd. 
Donavan is volgens mij een Amerikaan. Ook een 
Poomsae-man met een hele mooie trap techniek.  

Zie: 
https://instagram.com/p/5KAU_9uonT/ 

  
 

Wist je dat: 

 

 

De Naranhi seogi stand met de Arae hechomakki uit Taeguk 6 
uitgevoerd moet worden in 5 tellen! 

(zie foto) 
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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? Of dat Abbi piano 
speelt? We dachten dat het misschien wel leuk was 
om elkaar een beetje beter te leren kennen. Elke 
maand vragen we iemand uit het team dit in te 
vullen. En omdat dit de eerste keer is, zal Meester 
Reno wel beginnen . 

 

 

 

Naam Reno Keiluhu 

Jarig 15 april 1972 (43) 

Broers of zussen Zussen: Astrid en Ingrid 

School/werk Leraar op het Albeda 

Verliefd/verloofd/getrouwd Getrouwd met Monique. Zoon Diaz (12) Jolie (8) 

Hobby’s Fotograferen, TKD, Hapkido, Schrijven 

Ik ben gek op Surinaams/Turks eten 

Mijn favoriete kleur Blauw 

Mijn favoriete dier Geen 

Mijn favoriete muziek Ik houd van alle muziek, top 40 tot klassiek 

Mijn favoriete website Instagram, voetbalzone, Facebook 

Ik houd niet van  Hondepoep bah!! 
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Op Taekwondo sinds Sinds 1978 
Sinds mijn 11e zwarte band. 2e dan op mijn 16e. 
Daarna 20 jaar gestopt met TKD. Bij toeval ben ik 
weer in 2010 begonnen. 

Kleurband Zwart 3e dan 

Ambities/ doelen (tkd of 
anders) 

4e dan Taekwondo behalen 
1e dan Hapkido (zwarte band) behalen 
Prijzen winnen met het Stijlteam 

Meest trots op  Mijn 3e dan, omdat ik 20 jaar geen tkd meer had 
gedaan.  
Mijn eerste Stijlwedstrijd afgelopen februari. Was 
helemaal nieuw voor me. 
Het feit dat ik tijdens wedstrijden uit mag komen 
voor Abdel-kwan. Ik ben heel blij dat ik bij deze 
club zit. Ik geloof heel erg in wat de club doet, ik 
geniet hoe iedereen zo fanatiek met de sport 
omgaat. Daarom ben ik ook zo blij dat ik hier deel 
van uitmaak 
Mijn kinderen  

Overige opmerkingen of 
dingen om te delen 

Persoonlijk vind ik het geweldig om samen met 
Meester Loubna het Stijlteam te trainen. Meester 
Loubna heeft enorm veel wedstrijdervaring en ik 
vind haar als Stijl-dame geweldig. Daarbij komt 
dat ze ook nog dat ze heel aardig is, verstand van 
zaken heeft en dat je enorm met haar kan lachen. 

Dus het is leuk om samen met haar jullie te 
trainen. En wat jullie betreft; heerlijk om met zulke 
gedreven leerlingen te werken. Elke les zien we 
hoe jullie weer je best doen. Als jullie zo door 
gaan moeten prijzen een kwestie van tijd zijn. Ik 
kan in elk geval niet wachten!! 
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Stijl-foto van de maand 

 

 

Een bijna foutloze “yeop” van Ishaan. 
Het blijft Stijl, dus er zijn altijd wat 
verbeterpunten. Maar dit is voor nu 
erg fraai. Zelfde geldt voor de foto.  

Deze foto is gemaakt door Sharda (de 
moeder van Shaheen). Een 
kleinigheidje ligt voor jou in het 
verschiet. Chapeau Sharda, knappe 
foto!! 

Mochten jij of je ouders de aankomende maand een mooie “Taekwon- do 
foto” hebben gemaakt, dan kun je die mailen naar keltoslive@gmail.com of 
stuur het via de app. De winnende fotograaf onvangt een kleinigheidje  

 

AGENDA: OKTOBER 

Zaterdag 24 oktober 2015: GEEN LES i.v.m het ONK Poomsae’s in Sittard 
Eventuele wijzigingen in de lessen onder voorbehoud. 

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

 

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

mailto:keltoslive@gmail.com

