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Beste stijlleden, beste ouders 

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief nummer 8, 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 

 

Op 8 oktober jongstleden nam het 
Stijllteam deel aan de Open Ilyo in 
Aarschot België. Shaheen, Ishaan, 
Seline en meester Reno waren van de 
partij. Reina maakte haar Stijl-debuut. 

Er op terugkijkend hebben we een goed toernooi gedraaid. Shaheen kwam uit 
in een poule met heel veel concurrentie. Qua punten liep hij wat hij altijd loopt. 
Stabiel, alleen dit keer niet genoeg voor de finale ronde. Seline  verbeterde haar 
eigen persoonlijke score met viertiende punt. Goede Taeguk gelopen, alleen 
helaas niet voldoende voor de volgende ronde. Ishaan verbeterde ook zijn 
persoonlijke score met zestiende punt. Dat leverde hem een bronzen medaille 
op. Meester Reno pakte goud in zijn categorie. Reina kende een prima debuut. 
Tweede goede Taeguks gelopen. In de afgelopen periode heeft zij zich enorm 
ontwikkeld. Kortom, prima toernooi. Beelden: zie Stijlteam ONLY ® 

Erg trots op de teamleden en natuurlijk ook op de trouwe supporters!! Op naar 
de volgende wedstrijd. (Fotocompilatie aan het einde van de nieuwsbrief) 
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.VOORUITBLIK 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een volgende Masterclass voor 
het Stijlteam. Er zijn wat opties. Die moeten alleen nog concreet worden 
gemaakt. Houd jullie op de hoogte 

Xuan Dao dobok, part I 
Einde deze maand komen de poomsae pakken binnen. Zodra deze er zijn 
worden ze in de les uitgereikt. 

MEDEDELINGEN 

Kwon Quickband 
Is inmiddels verkrijgbaar bij Meester Reno. Nog niet iedereen heeft een elastiek. 
Het verdient zeker de aanbeveling om deze aan te schaffen. Met het oog op de 
komende trainingen is het prettig als iedereen over een Quickband beschikt. 

Xuan Dao Dobok, part II 
Vanuit de leden was er een enorme vraag naar Stijl-pakken. Aangezien volledig 
witte pakken niet meer in Nederland te verkrijgen zijn, zijn we met onze 
zoektocht uitgeweken naar het buitenland. In samenwerking met onze 
zustervereniging in Sjanghai Wuxin Elite Taekwondo, hebben we doboks 
kunnen bestellen. En het mooie van het verhaal; een anonieme schenker heeft 
de doboks voor onze Stijlteamleden betaald!! Wat een geweldig tof gebaar. 

Spencer 
Over het hoofd gezien. Spencer was 14 oktober jongstleden jarig. Niet 
opgenomen in Nieuwsbrief 7. Onze excuses. Alsnog van harte gefeliciteerd. 
 
Sarah 
Het Stijlteam verwelkomt Sarah als nieuwste teamlid!! 
 
Vanaf 29 oktober zijn de lestijden: 14.00u tot 15.30u 
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MEDEDELINGEN: jarig  
 
14 oktober 2016: Spencer 
21 oktober 2016:  Shaheen 
24 oktober 2016: Boo Sabum Aya 

Van harte gefeliciteerd namens het Stijlteam 

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 Abbie in ons Wie-is-wie 
overzicht 

 
Naam Abbie  

Jarig 28 mei 

Broers of zussen 1 broertje 

School/werk Voortgezet onderwijs 

Verliefd/verloofd/getrouwd Nog lang niet!! 

Hobby’s Lezen, koken en piano spelen 

Ik ben gek op Macarons (franse amandel koekjes) 

Mijn favoriete kleur Aqua blauw 

Mijn favoriete dier Ik houd van de meeste dieren 

Mijn favoriete muziek Klassiek en pop 

Mijn favoriete website Geen 

Ik houd niet van  Pestkoppen en valsspelers 
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Op Taekwondo sinds 2011 

Kleurband Rood 

Ambities/ doelen (tkd of 
anders) 

Zwarte band halen 

Meest trots op  Mijn broertje 

Overige opmerkingen of 
dingen om te delen 

Nee 

 

SOCIAL MEDIA 

De moeite waard om op internet te bekijken:  

 

http://www.pascal-franssen.com/ is 
ook wel bekend als Taekopix. 
Taekopix maakt op de meeste 
toernooien proffesionele foto’s 
die je op de bovengenoemde 
site kunt bestellen. 

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 

 

 



 
 

Nieuwsbrief  jaargang 2016/ nummer 8 – TKD Abdel-kwan Rotterdam Stijlteam 
 

5 

Stijl-foto van de maand 

 

>Groepsfoto OPEN ILYO < 

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 
ontvangt een kleinigheidje  

 

 

 

AGENDA 

26 november 2016: Abdel-Kwan Rotterdam Open (geen training) 
december 2016:  NK 2016 Poomsae (datum onbekend) 
17 december 2016: Nationaal Danexamen 
21 december 2016: Club-examen Abdel- kwan 
 
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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Foto’s Open Ilyo 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


