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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 afgelopen maand was eigenlijk vrij 
kort. Dat komt mede door de "1ste 
Rotterdam Open" in het Topsportcentrum 
en het "NK Poomsae 2015".  

De Rotterdam Open was wat ons betreft 
een geslaagd toernooi. De club heeft zich 
van zijn beste kant laten zien door een 
geweldig toernooi neer te zetten. De 
meesters, ouders en vrijwilligers hebben 
echt hun best gedaan. Hopelijk volgend 
jaar editie 2.  

 

 
1st Rotterdam Open Topsportcentrum 2015 
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Ook de Stijlteamers deden het goed op de mat. Abbie heeft fantastisch 
gevochten, maar viel helaas niet in de prijzen. Aya en Spencer hebben we ook 
zien vechten, zij sleepten een prijs binnen. Shaheen helaas niet zien vechten, 
maar ook hij heeft een trofee thuis. Sterk hoor mensen! 

NK Poomsae 
Op 21 november was het NK Poomsae en Freestyle in Utrecht. Abbie en 
meester Reno deden mee. Daarover verder op in de nieuwsbrief meer. 

  

.VOORUITBLIK 

Op Eind november staat de workshop Freestyle nog op de agenda. Verzorgd 
door de huidige Europees Kampioen Freestyle Romario Soekandar. Deze 
training wil je niet missen. Deze training is uitsluitend voor het Stijlteam bedoeld. 

 MEDEDELINGEN 

In oktober waren nog een aantal mensen jarig. Islam en Spencer. Dit was niet 
bekend bij de vorige nieuwsbrief. Alsnog van harte 

In oktober kreeg Meester Abdel en zijn vrouw een dochter, Soukaina. Van harte 
gefeliciteerd namens het Stijlteam. 

In december zijn nog een 2 tal trainingen. Zaterdag 12 december is de laatste 
training. De week erna is het inmiddels alweer kerst. Hoogste waarschijnlijk zijn 
er 18 en 20 december clubexamens. Houdt de website in de gaten of vraag het 
aan de meester. 
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Het klinkt gek, maar kalenderjaar 2016 staat alweer bijna voor de deur. De 
Meesters gaan het Poomsae wedstrijdprogramma bekijken en wat wedstrijden 
op de kalender zetten. Dus blijf oefenen... de eerste wedstrijd is dichterbij dan 
jullie denken. 

Abbie op het NK Poomsae  
Op 21 november deed Abbie mee het NK Poomsae. Haar allereerste wedstrijd. 
En als leuk gegeven, het allereerste zelf opgeleide Abdel-kwan lid ooit. Abbie 
kwam uit in de B-catergorie, 9 tot 11 jaar Female. In haar poule zaten nog 12 
andere meiden. Uiteindelijk behaalde zij de 5e plaats. Het wedstrijdverslag is 
terug te lezen op Facebook. Inmiddels is Abbie voorpaginanieuws op de 
Abdelkwan website. Proficiat Abbie met dit mooie resultaat!!! 

 

MEDEDELINGEN: jarig in november 

 

Geen 

 

SOCIAL MEDIA 

De moeite waard om op Social Media te bekijken 

 

Studio 71 is de pagina op Facebook van Anita 
Ottink. Zij is de moeder van Ilja die bij onze 
vereniging traint.  

Op het Open Rotterdam heeft zij ook heel veel foto’s 
gemaakt en op die site verschijnen vaak foto’s van 
toernooien waar Abdelkwan is. De moeite waard! 
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Wist je dat: 
De Poomsae-standen er zo uitzien: 
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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?  

Deze maand Selina. De goedlachse Barendrechtse 
is elke zaterdag van de partij. Reden genoeg om 
kennis te maken   

 

Naam Seline Mangal 

Jarig 8 mei 2006 

Broers of zussen geen 

School/werk Groep 5 

Verliefd/verloofd/getrouwd Nee 

Hobby’s Dansen en Mode 

Ik ben gek op Spelletjes  

Mijn favoriete kleur Lila 

Mijn favoriete dier Tijger 

Mijn favoriete muziek Modern/Bollywood 

Mijn favoriete website Popcorntime  

Ik houd niet van  Heet eten  

Op Taekwondo sinds 6e jaar (2012) 

Kleurband Groen/blauw 

Ambities/ doelen (tkd of 
anders) 

Bekers winnen en de zwarte band halen  
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Meest trots op  Papa 

Overige opmerkingen of 
dingen om te delen 

Stijlles is Superleuk van Juf Loubna en Meester 
Reno 

 

Stijl-foto van de maand 

 

Foto van de maand is genomen op 
de “1st Rotterdam Open” op 14 
november 2015. 
 
Onze Spencer helemaal “gefocust” 
om te gaan knallen. Mooie 
moment opname en daarmee 
volgens de meesters de 
onbetwiste Foto van de Maand 
November! 

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 nummer 4 jaargang 2015 – TKD Abdelkwan Stijlteam 

7 

 

AGENDA: DECEMBER 

Zaterdag 28 november:  Freestyle Masterclass, zie poster 
Zaterdag 5 december:  Stijltraining 
Zaterdag 12 december:  Laatste Stijltraining 2015 

wijzigingen onder voorbehoud 

 

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

>>> FREESTYLE MASTERCLASS>>> 
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