
Aya talent van het jaar 
 

Rustig en verlegen, dat is 

het eerst wat opvalt aan 

“Het Talent van het Jaar” 

Aya Bouhmida.  

Aya mist geen enkele 

training en het is duidelijk 

dat Taekwondo haar 

passie is. Zo rustig en 

verlegen als ze normaal is, 

zo vurig en vastberaden is 

ze tijdens haar trainingen 

en wedstrijden. Aya heeft 

zowel nationaal als 

internationaal veel prijzen 

gewonnen met als kroon 

op haar prestaties het EK 

kampioenschap.  

De TBN is zo onder de 

indruk van haar prestaties 

dat ze is uitgeroepen tot 

talent van het jaar. Gezien 

haar talent en inzet zeer 

terecht. Van harte 

gefeliciteerd Aya namens 

ons allemaal. 

Maatschappelijk nieuws 
FIGHT RIGHT KEURMERK  

••• 

Als één van de grootste 

Taekwondoverenigingen van 

Nederland werken we als 

trainers en vrijwilligers hard 

om onze leden een veilige en 

uitdagende omgeving te 

bieden. Op sportief gebied 

zorgen we dat het niveau 

van onze trainers en 

vrijwilligers steeds verder 

wordt ontwikkeld door het 

volgen van trainingen en 

cursussen. Hoe hoger de 

kennis en kunde van de 

trainers en vrijwilligers, hoe 

beter onze leden zich 

ontwikkelen. 

De inzet en energie die we in 

onze vereniging steken heeft 

ons een zeer gewild 

keurmerk opgeleverd: het 

Fight Right Keurmerk. Met 

het Fight Right Keurmerk is 

landelijk erkend dat Abdel-

kwan Rotterdam een goed 

pedagogisch en veilig 

sportklimaat heeft. Het 

Nederlands Instituut voor 

Vechtsport en Maatschappij 

(NIVM) kent dit keurmerk 

toe aan clubs die voldoen 

aan uiteenlopende criteria 

op het gebied van het 

pedagogiek en didactiek, 

sociale en fysieke veiligheid 

en maatschappelijke 

betrokkenheid. Het Fight 

Right Keurmerk geeft 

ouders de bevestiging dat 

hun kind bij Abdel-kwan in 

een veilige 

vechtsportomgeving sport. 
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“Met het Fight Right Keurmerk is landelijk erkend 

dat Abdel-kwan een goed pedagogisch en 

veilig sportklimaat heeft.” 

 



 

 

 

 

Open Luxemburg Sparren 

In mei zijn een aantal leden van het go for 

gold team afgereisd naar Luxemburg, zij 

deden mee aan de G1 toernooi open 

Luxemburg. zij hebben top gepeeld en zijn 

met maar liefst 4 medailles terug gekeerd. 

GOUD:  

FahdZaouia (senioren mannen -68) 

ZILVER:  

HoucineZaouia (senioren mannen -74) 

BRONS:  

Giorgio Janmaat (senioren mannen -58) 

Adil Belkadi (senioren mannen -54) 

Na een zwaar en geslaagd seizoen nemen ook 

de leden van het Go for gold team pauze om 

bij te komen. 

Open District West Poomsae 

Begin juni vond het jaarlijkse District West 

Toernooi Poomsae plaats in Utrecht. Voor de 

eerste keer was dit een Open Toernooi een 

sterker deelnemersveld dan ooit tevoren. 

Onder het toeziend oog van Hoofd Meester 

Abdessamia trok nagenoeg het hele Stijlteam ten 

strijde onder wie drie debutanten: DJ, Maryam 

en Riad. In de afgelopen periode heeft het team 

hard gewerkt aan kracht, techniek en presentatie. 

Dat was op de wedstrijd terug te zien. Alle 

Stijlteamleden hebben fantastische Poomsae’s 

laten zien. 

Debutanten Maryam Iljaoune en Riad Bouhmida 

maakte een voortreffelijk debuut. Op een paar 

tiende seconde grepen zij naast het ere-metaal. DJ 

van de Enden debuteerde met een bronzen plak 

en verraste iedereen met zijn Taeguks. Eveneens 

brons voor Spencer die eindelijk liet zien waar 

toe hij allemaal in staat is. Shaheen wist zich in 

een pittige poule prima staande te houden, wat 

hem tevens een bronzen plak opleverde. Meester 

Reno sloot de dag af met goud in zijn categorie. 

Ondanks dat niet iedereen in de prijzen is 

gevallen kijkt meester Reno trots en met een goed 

gevoel terug op dit toernooi. 

 



  

 

Taekwondo seizoen 2016-2017 

Het seizoen loopt alweer ten einde en ook dit jaar kunnen we als vereniging terugkijken op een 

succesvol jaar waarin we veel hebben bereikt met zowel de leden die de breedtesport als topsport 

beoefenen. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen hebben 18 leden een prijs in de wacht gesleept 

waarvan 8 de eerste prijs! Daarnaast zijn 2 van onze leden aan de Nederlandse selectie toegevoegd. In 

totaal heeft onze vereniging 12 leden aan de Nationale selectie geleverd. 

Als vereniging hebben we ook deelgenomen aan andere nationale en internationale toernooien. Soms 

met alleen de Topsporters als het internationale G-toernooien betreft en soms met leden van het pro-

team. Met het pro-team hebben we vaak de beker voor beste vereniging gewonnen. Op onze website 

kan je teruglezen aan welke toernooien we hebben deelgenomen en welke prijzen we hebben 

gewonnen. 

Ook het Stijlteam van meester Reno heeft dit jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. Meester Reno 

heeft diverse Topmeesters Stijl uitgenodigd voor het verzorgen van een Masterclasses bij Abdel-kwan 

en ons Stijlteam gaat ook bij andere Stijlteams kijken. Het harde werken en de kwaliteitsverbetering 

heeft als resultaat dat we één zwarte bander erbij hebben en dat sommige Stijlleden jureren bij onze 

bandexamens. 

Helaas is het seizoen 2016/2017 voorbij maar na de zomervakantie gaan we weer van start. 

We hopen jullie allemaal weer terug te zien in de week van 1 september en wensen jullie een fijne 

vakantie toe. Geniet ervan, jullie hebben het dubbel en dik verdiend. 

 

 

 



 

 

 

Locatie Bloemhof 

Putselaan 

Boudewijnstraat  

3073 JM Rotterdam 

Locatie IJsselmonde   

Kromme Hagen 13  

3078 AN Rotterdam 

Locatie CharloisDe 

Quackstraat 76  

3082 VW Rotterdam 

Hoofdlocatie: Adriaen van Nimstraat 34, 3074 NG Rotterdam 

Locatie Feijenoord  

Bassischool de 

Wissel” 

Spoorweghaven 

174 , 3071 ZG 

 


