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Nieuwsbrief december 2015 
 

Voor u ligt de tweede editie van de nieuwsbrief van Taekwondo Oude Luttikhuis. Middels deze 
nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de club, de wedstrijden 
waar onze sporters aan mee hebben gedaan, de agenda en dergelijke. 

 

Nieuwe website Taekwondo Oude Luttikhuis 

De afgelopen weken is er hard gewerkt, aan het maken van een nieuwe website. Deze is inmiddels 
klaar en wij zijn blij met het resultaat. Naast het nieuwe en frisse uiterlijk biedt de website nu 

meer informatie en is overzichtelijker. 

 

Onderaan elke pagina kan men de pagina via Facebook en Twitter delen en daarnaast kan men ons 
via Facebook en Twitter volgen. Als men op Facebook zit kan men ook Like aanklikken. Wij willen 

iedereen vragen hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.com/
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Draagt u Taekwondo Oude Luttikhuis een warm hart toe, word dan:  

“Vriend van TKD Oude Luttikhuis” 

Op diverse locaties geeft TKD Oude Luttikhuis les in de populaire sport Taekwondo. Een grote groep 
kinderen, jeugd en volwassenen beleeft elke week veel plezier aan deze veelzijdige 
verdedigingssport. 

De “Vrienden van TKD Oude Luttikhuis” heeft als doel het ondersteunen van TKD Oude Luttikhuis in 
de meest algemene zin van het woord, door daar waar de geldelijke middelen van TKD Oude 
Luttikhuis niet toereikend zijn, bij te springen. 

Door vriend te worden van TKD Oude Luttikhuis steunt u alle sporters! 

De sport brengt hoge kosten met zich mee. Om de taekwondoka’s van TKD Oude Luttikhuis 
voldoende faciliteiten(b.v. trainingsmateriaal) te bieden om op hun eigen niveau te kunnen blijven 

presteren, is als onderdeel van het sponsorplan de “Vrienden van TKD Oude Luttikhuis” opgericht. 

 

 

Nationaal Danexamen, 19 december 2015 

Op zaterdag 19 december vond het Nationaal Dan examen plaatst in 

het Sportcentrum Helsdingen in Vianen. Van onze club ging Berndien 

Mulder op voor haar 1e Dan/zwarte band.  

 

 

 

Speculaasactie 2015 erg succesvol 

In november heeft de sponsorcommissie weer de speculaasactie 

opgezet. Doel was, ook deze keer, om door de leden zoveel mogelijk 

Sinterklaaspakketten te verkopen en de opbrengsten zouden aan de 

leden zelf weer ten goede komen. Alle deelnemers zijn erg 

enthousiast aan de slag gegaan en dat hebben wij geweten. 

 

 

Nieuwe kindergroepen in Almelo 

Op woensdag 20 januari en donderdag 21 januari beginnen er 2 

nieuwe lessen op twee nieuwe locaties in Almelo. In eerste 

instantie zijn de groepen voor kinderen van 5 – 12 jaar oud. 

Op de woensdag wordt er les gegeven aan de Rappersweg en op de 

donderdag aan de C. Van Renneslaan 128, beide in Almelo. 

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.mijnwinkel.nl/checkout/1-click-checkout?clearbasket=yes&product=1
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/Taekwondo Oude Luttikhuis - Nationaal Danexamen 19 december 2015.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - Speculaasactie 2015.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/contact/promotie-almelo
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Marokko Open 2015, WTF G1 toernooi 28 november 2015  

Op 28 en 29 november werd het allereerste Marokko Open gehouden 

in het Inbiaat Sport Venue in Agadir City in Marokko. Dit toernooi is 

een WTF G1 toernooi waar punten behaald kunnen worden voor de 

wereldranglijst.  

 

 

 

Districts Kampioenschappen Noord-Oost Taekwondo Stijl  

Op zondag 15 november vonden de Districts Kampioenschappen Noord-Oost Taekwondo Stijl in 

Enschede plaats. Namens Taekwondo Oude Luttikhuis deden een viertal leden mee aan deze 

kampioenschappen. 

 

 

Rotterdam Open 2015  

Op zaterdag 14 november vond in het Topsportcentrum in Rotterdam 

de eerste Rotterdam Open 2015 Taekwondo plaats. Ondanks dat dit 

de eerste editie was, hadden zich circa 550 sporters aangemeld, voor 

dit toernooi, dat meteen een internationaal deelnemersveld had.  

 

 

 

Stijltoernooi 1 november 2015  

Op zondag 1 november vonden in Oldenzaal district stijlkampioenschappen Taekwondo plaats. 

Namens Taekwondo Oude Luttikhuis deden een viertal deelnemers mee aan dit toernooi. 

 

 

Clubtoernooi Sparren 1 november 2015 

Op zondag 1 november hebben er weer clubwedstrijden plaatsgevonden in Almelo. Naast leden van 
de eigen vereniging, deden er deelnemers van Taekwondo Vereniging Olthuis uit o.a. Wierden en 

Rijssen en van Budovereniging Hantei uit Oldenzaal mee.  

 

 

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/Marokko Open 2015.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - Districs kampioenschappen Stijl 15-11-2015.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - Rotterdam Open 14-11- 2015.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - Stijltoernooi 01-11-2015.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - Clubtoernooi 1-11-2015.pdf
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Residence Open 2015 Taekwondo 

Op zaterdag 31 oktober vond de Residence Open 2015 Taekwondo plaats 

in Den Haag. Dit toernooi is alleen toegankelijk vanaf de rode band, de 

A-Klasse.  

 

 

 

Agenda: 

Hieronder staan de voorlopige data. Noteer ze vast in uw agenda. 

 16-17 Januari 2015 EQT Olympische Spelen 

 23 januari 2016 Herexamens 

 16/17 januari EQT Olympische Spelen 

 23 Jan 2015 Herexamens lage band 

 23 Jan 2015 Herexamens hoge band 

 31 Jan 2015 Keumgang Open 

 6 Feb 2016 Open van der Poel 

 27 Feb 2016 Open Zuid 

 

 

Sponsoren van TKD Oude Luttikhuis: 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://www.rijschooljonker.nl/
http://hengelo.multimate.nl/
http://nederland-site.nl/
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis -  Residence Open 31-11-2015.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/agenda
http://tkdoudeluttikhuis.com/contact/sponsorcommissie
http://www.ppealmelo.nl/
http://www.mijnkastopmaat.nl/
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Vrienden van Taekwondo Oude Luttikhuis: 

De volgende bedrijven zijn vriend van Taekwondo oude Luttikhuis 

De Hypotheker in Hengelo en Brasserie De Haenenhof in Raalte: 

Daarnaast zijn onderstaande personen en families vrienden van Taekwondo Oude Luttikhuis: 

Arjen Olthof, Freelance software tester, Familie Reefman, Familie Mensen, Familie Bruggeman, 

Familie Nijhuis, Oma Aukje. 

 

 

Voor meer informatie over Sponsoring en Vrienden van TKD Oude Luttikhuis kunt u contact opnemen 

met één van de leden van de sponsorcommissie of stuur een mail naar:  

PR-TKDOUDELUTTIKHUIS@OUTLOOK.COM 

Hier kunt u tevens Suggesties, ideeën, foto’s en verslagen naartoe sturen.  

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
mailto:PR-TKDOUDELUTTIKHUIS@OUTLOOK.COM
http://tkdoudeluttikhuis.mijnwinkel.nl/checkout/1-click-checkout?clearbasket=yes&product=1

