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Beste stijlleden, beste ouders 

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief nummer 7, 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 
AYA 
Onze Boo Sabum Aya heeft de afgelopen 
zomervakantie doorgetraind. Voor haar stonden 
twee belangrijke sparwedstrijden op het 
programma: Open Luxemburg en het EK 
Cadetten in Roemenie. Het resultaat is inmiddels 
historisch. Tijdens de Open Luxemburg pakte ze 
goud. En begin deze maand kroonde Aya 
zichzelf tot Europees Kampioene bij de Cadetten. 
Gefeliciteerd BSN Aya namens het Stijlteam!!! 
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010-TRICKZ 
De eerste training van het Stijlteam werd gegeven 
bij 010-tricks in Hoogvliet Rotterdam. Onder leiding 
van Sabum Bo Zuijderwijk heeft het Stijlteam 
kennisgemaakt met Free Runnen en tricken. Het 
was een intensieve en leerzame middag. Hartelijk 
dank Bo voor deze leuke Masterclass 

 
SUMMER KICKPICZ FOTO-WEDSTRIJD 
De Summer Kickpicz Fotowedstrijd is 
gewonnen door: Reina!! Een onpartijdige jury in 
de persoon van Lisette van Zanten (2e dan 
Taekwondo en wedstrijdcoach van meester 
Reno) vond deze foto het allerleukst en zei:   

“Deze foto straalt ‘ zomer’ uit. Het is een vrolijk ongedwongen beeld met een tikkeltje humor. 

Het ijsje is een leuke toevoeging aan het geheel. Technisch een mooie yeop, standbeen goed 
ingedraaid. Ze straalt relax en vakantie uit!” 
Een ingelaste troostprijs is gegaan naar Ruben, de vader van Selina. De 
ouders hadden hem gedurende de competitie aardig geplaagd. Ruben ontving 
namens het Stijlteam een originele Abdel-kwan bidon. Eveneens was er een 
kleinigheid voor Diaz, de zoon van meester Reno. Deze prijs was een initiatief 
van de ouders zelf. Ze vonden zijn foto erg grappig, en daarvoor ontving hij een 
gevulde snoeppot. Hartelijk dank namens Diaz.  
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AFSCHEID LOUBNA 
Twee jaar lang verzorgden Juf Loubna samen met 
Meester Reno de trainingen van het Stijlteam. Helaas 
hebben we op zaterdag 17 september afscheid 
genomen van onze eigen Stijljuf en Sabumnim Loubna 
Het valt helaas niet meer voor haar te combineren. 

Met gemengde emoties namen we afscheid van onze 
Stijljuf. Enerzijds blij dat we als team, samen met de 
ouders, Loubna zo een mooi afscheid konden geven. 

 

Anderzijds balend dat ze er niet mee bij zal zijn. Na de training was er tijd om 
uitgebreid stil te staan bij alles wat Loubna voor het team heeft gedaan en 
betekend. Aansluitend heerlijke hapjes en drankjes mogelijk gemaakt door 
de ouders van het Stijlteam. Hartelijk dank ouders, wat hebben jullie dat weer 
voortreffelijk gedaan! 

Hartelijk dank Loubna voor alles wat je voor het Stijlteam hebt gedaan. We 
gaan je enorm missen!!!! Een kleine foto-compilatie van het afscheid is terug 
te vinden aan het einde van deze nieuwsbrief.  

 

.VOORUITBLIK 

De eerst volgende wedstrijd staat alweer gepland begin oktober. De Open Ilyo 
moet de eerste wedstrijd na de vakantie worden. De wedstrijd kent een cut-off 
systeem. Wat dat precies inhoud wordt nog in de les uitgelegd. 

NK 2016 
Volgens de wedstrijdkalender vindt het NK begin december plaats. Hopelijk 
doet iedereen uit het wedstrijdteam daar aan mee! 
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MEDEDELINGEN 

Helaas heeft Leila besloten het Stijlteam te verlaten. Erg jammer, maar gelukkig 
zullen we haar vast nog op de club tegenkomen. 

Kwon Quickband 
In tegenstelling tot het sparren, heb je bij Stijltraining eigenlijk geen extra 
materialen nodig, behalve dan je dobok. We gebruiken bijvoorbeeld geen 
harnas of helm. Toch is er één ding dat de wedstrijdmensen de komende 
periode wel moeten aanschaffen. De Kwon Quickband. Dat is een elastiek 
waarmee we zullen gaan trainen. Ter bevordering van je kracht en techniek. In 
de groepsapp kun je terugvinden waar je het kunt aanschaffen en de kosten die 
daaraan verbonden zijn.  

Individuele doelen 
Voor het komende stijljaar zijn de nieuwe individuele doelen vastgesteld. De 
eerst volgende training ontvangen alle deelnemers hun nieuwe trainingsdoelen. 

Profielfoto 
De komende training worden er nieuwe profielfoto’s gemaakt van de 
Stijlteamleden. De oude zijn aan vervanging toe. 

Zoek mogelijkheid STIJLTEAM ONLY ®

 

STIJLTEAM ONLY kent een 
“zoek mogelijkheid”. Je kunt bij 
het vergrootglas, zie rode 
omkadering, je naam intoetsen. 
Dan verschijnen al jouw 
opnames in beeld. Handig! 

 

MEDEDELINGEN: jarig  
24 oktober 2016:  SHAHEEN 
Van harte gefeliciteerd namens het Stijlteam 
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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 Reina in ons Wie-is-wie 
overzicht 

 
Naam Reina van den Enden 

Jarig 12 april 2003 

Broers of zussen 2 broers en 2 zussen 

School/werk Het Maxima College 

Verliefd/verloofd/getrouwd Echt niet !!!! 

Hobby’s Sport, muziek luisteren en buiten spelen 

Ik ben gek op Taekwondo, lekker spruiten eten 

Mijn favoriete kleur Baby blauw 

Mijn favoriete dier Hamster en hond 

Mijn favoriete muziek Hits van deze tijd, alles als het maar leuk klinkt 

Mijn favoriete website FB 

Ik houd niet van  Pesten, roddelen en regen 

Op Taekwondo sinds Sinds maart 2014 

Kleurband Blauw 

Ambities/ doelen (tkd of 
anders) 

Europees Kampioen worden en dan verder 

Meest trots op  Mijn vader en moeder 

Overige opmerkingen of 
dingen om te delen 

Wil graag les gaan geven in tkd 
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SOCIAL MEDIA 

De moeite waard om op Social Media te bekijken:  

 

http://www.worldtaekwondofederati
on.net/ is zeker even de moeite 
waar om te bekijken. De 
website van het Taekwondo 
hoofdkantoor. 

  
 

Wist je dat: 

je zo je pak kan vouwen! 

 

 

http://www.worldtaekwondofederation.net/
http://www.worldtaekwondofederation.net/
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Stijl-foto van de maand 

 

>Groepsfoto Ouders at 010-trickz< 

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  

  

AGENDA 

8 oktober 2016:  OPEN ILYO (BEL) 
26 november 2016: Abdel-kwan Rotterdam Open (sparren) 
december 2016:  NK 2016 Poomsae (datum onbekend) 
17 december 2016: Nationaal Danexamen 
 
Eventuele wijzigingen in de lessen onder voorbehoud. 

 

 

 

 

 

 

 Vragen of opmerkingen: 

Neem gerust contact op met 

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 Abdel-kwan 

r.keiluhu@abdelkwan.nl 

mailto:keltoslive@gmail.com
http://www.abdelkwan.nl/
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AFSCHEID STIJLJUF LOUBNA 17|9|2016 

 

 

 


