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Beste stijlleden, beste ouders 

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van oktober. 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 

De Stijlplannen van de meeste kinderen is nu wel voor de eerste keer 
besproken. Mocht je plan nog niet met je besproken zijn, neem het volgende 
keer dan mee naar de les. 

 

Op 11 oktober nam Abbie deel aan de Poomsaetraining 
van District west. De training stond onder leiding van 
Meester van de Kooye (6e dan). Daar trainde ze met 
jongens en meisjes die regelmatig poomsaewedstrijden 
doen en dat heeft ze goed gedaan. Ze heeft ons team 
waardig vertegenwoordigd. Een kort verslag en foto’s zijn 
terug te vinden op onze Facebookpagina. 

Sinds deze maand beschikt het Stijlteam over haar eigen Facebook-pagina. 
Deze pagina is uit “nood” geboren. De meesters konden de vele gemaakte 
foto’s eigenlijk nergens “kwijt”. Houdt de pagina in gaten voor foto’s, Stijlinfo, de 
nieuwsbrieven en tips! 
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Op 24 oktober vond het Open Nederlands 
Kampioenschap Poomsae plaats voor de A-
classe in Sittard. Meester Reno deed mee in de 
categorie 41 tot 50 jaar.  Helaas viel Meester 
Reno af tijdens de knock-outfase. Meester Reno 
werd gecoacht door zijn wedstrijdcoach Lisette 
van Zanten Het “wedstrijdverslag” is te lezen op 
Facebook.   

 

.VOORUITBLIK 
14 november is het dan zo ver. De eerste editie van de 
Rotterdam Open, georganiseerd door TKD Abdel-kwan. 
Er hebben zich al vele deelnemers aangemeld, dus het 
belooft zeker een spektakel te worden. Omdat dit 
toernooi op zaterdag plaats vindt, gaat de Stijltraining 
helaas niet door. Maar kom vooral naar het 
Topsportcenter. Dit mag je niet missen!!! 

 

Op 21 november, de week na ons toernooi, vindt het Nederlands 
Kampioenschap Poomsae plaats. Gek genoeg is de locatie nog niet bekend, 
maar dat volgt weldra (zoals met dat deftig zegt). En dat is voor ons als Stijlteam 
een primeur!!! Onze eigen Abbie zal als eerste uit ons team deel gaan nemen 
aan een wedstrijd en dan ook nog gelijk het NK.  

Helaas staat het NK niet meer op de agenda van de Taekwondo Bond 
Nederland vermeldt?! Haar deelname is dus nog even onder voorbehoud. We 
gaan snel even uitzoeken hoe dat zit. 
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MEDEDELINGEN 

Als je Stijlplan nog niet met je is besproken, voor de eerste keer… breng het de 
volgende les aub mee. 

Op 14 oktober was Spencer jarig. Dat was helaas niet bekend ten tijde van de 
vorige nieuwsbrief. Alsnog van harte gefeliciteerd namens het Stijlteam 

Aya was een paar zaterdagen  afwezig in verband met een sparwedstrijd in Bon 
(Duitsland) en de Panthercup (Almere). In Bon helaas geen medialle, maar 
volgens de meesters wel goed gevochten. Wel een medialle tijdens de 
Panthercup. Knap gedaan Aya! 

Het kan zijn dat jullie tijdens de training ook nog volwassen mannen in de zaal 
zien staan. Geen zorgen! Deze Taekwondo-ka’s komen op zaterdag om voor 
zichzelf hun poomsae’s “opfrissen”. Het kan zijn dat Meester Reno of Loubna 
even naar hun loopt om een tip te geven, maar het zal niet ten koste van jullie 
training gaan.  

FREESTYLE MASTERCLASS: zaterdag 28 november is er een Freestyle 
Masterclass, uitsluitend bedoeld voor de leden van het Stijlteam. Freestyle is 
een onderdeel van Stijl. Helaas beheersen jullie meesters dat niet. Niet getreurd, 
gelukkig kennen we de huidige Europees Kampioen Freestyle 2015. Hij komt 
jullie exclusief een masterclass Freestyle geven. Zie poster aan het einde van de 
nieuwsbrief. 

MEDEDELINGEN: jarig in november 

Helaas niet bekend, ga de verjaardagen snel inventariseren 
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SOCIAL MEDIA 

De moeite waard om op Social Media te bekijken 

 

Er is natuurlijk maar één site waar je moet 
zijn ;-) En dat is de Facebookpagina van 
het Stijlteam Abdelkwan.  

Ben je nog geen lid? Doe dat dan. Alle 
foto’s, filmpjes, info en nieuwsbrieven, 
bewaren we daar. 

 

Vergeet vooral ook niet de clubwebsite in 
de gaten te houden 

www.abdelkwan.nl 
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Wist je dat: 
Er 5 redenen zijn waarom ieder kind zijn/haar zwarte band moet verdienen 

 
 

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?  

Deze maand Meester Abdessamia. Meester Abdel 
is dan niet altijd bij onze trainingen. Maar het was 
Meester Abdel’s idee om een Stijlteam samen te 
stellen. Reden genoeg om kennis te maken   
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Naam Abdessamia Maghnouj (abdel) 

Jarig 20-02-1978 

Broers of zussen 1 broer 

School/werk Wiskunde leraar 

Verliefd/verloofd/getrouwd Getrouwd 

Hobby’s Taekwondo, Films kijken en Reizen 

Ik ben gek op Korea en Koreaanse cultuur  

Mijn favoriete kleur Oranje 

Mijn favoriete dier Geen 

Mijn favoriete muziek Arabisch klassiek 

Mijn favoriete website Geen 

Ik houd niet van  Te veel slapen  

Op Taekwondo sinds 1992 

Kleurband Zwart 3e dan 

Ambities/ doelen (tkd of 
anders) 

Een aantal leden van Abdel-kwan Rotterdam 
prijs winnen in olympische spelen 

Meest trots op  Mijn moeder 

Overige opmerkingen of 
dingen om te delen 

Geen opmerking maar wel een tip voor alle kinderen: 
Alles wat je wilt bereiken in je leven, begint met een 
idee 
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Stijl-foto van de maand 

 

Foto van de maand verscheen op 
Facebook. Shaheen in actie tijdens de 
Stijltraining. 

Prachtige foto van fotografe Sharda, 
die inmiddels al de tweede foto van de 
maand op haar naam heeft staan. 
Gefeliciteerd 
 
 

 
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: OKTOBER 

Zaterdag 7 november:  Stijltraining 
Zaterdag 14 november:  1e Rotterdam Open – geen Stijltraining 
Zaterdag 21 november:  NK Poomsae – geen Stijltraining (onder voorbehoud) 
Zaterdag 28 november:  Freestyle Masterclass, zie poster 
wijzigingen onder voorbehoud 

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

>>> FREESTYLE MASTERCLASS>>> 

mailto:keltoslive@gmail.com
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