Nieuwsbrief oktober 2015
Voor u ligt de eerste 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.

MANCHESTER 2015 WTF WORLD TAEKWONDO GRAND-PRIX SERIES 3 - WTF G4
Van 16 t/m 18 oktober vond in Manchester in Engeland de derde WTF World Taekwondo Grand-Prix
van 2015 plaats.
Joyce van Baaren is, op basis van haar positie op de wereldranglijst,
uitgenodigd voor dit toernooi. Joyce staat nummer 34 in de Olympische
klasse tot 67 Kg en is als 27e geplaatst voor dit toernooi. Ook nu is de
hele wereldtop weer aanwezig op dit belangrijke toernooi.
Op vrijdag, 16 oktober, moest Joyce van Baaren het opnemen tegen de
Chinese Hua Zhang, die als 6e is geplaatst voor dit toernooi. Deze Chinese
stond op de Grand Prix in Samsun in Turkije nog in de finale. Ondanks dat
het initiatief bij Joyce lag, werd er in de eerste ronde niet gescoord. In de tweede ronde begon de
Chinese fel, maar Joyce maakte een mooie hoofdtreffer. De Chinese zette aan en wist 2 punten te
scoren, terwijl Joyce ook nog scoorde.
Lees meer
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Panther Cup 2015
Op zaterdag 3 oktober is een kleine delegatie, 7 deelnemers uit de B- en C-klasse, van Taekwondo
Oude Luttikhuis naar Almere afgereisd om deel te nemen aan de Panther Cup. Deze zesde editie
werd gehouden in het Topsportcentrum in Almere, waar ook elke jaar de Nationale
Kampioenschappen worden gehouden. Ruim 350 deelnemers uit o.a. Denemarken, Spanje,
Duitsland, België en natuurlijk Nederland streden om de podium plaatsen.

Lees meer

European Master Games in Nice Frankrijk
De European Masters Games is een internationaal sportevenement en
wordt elke vier jaar georganiseerd en wordt dit jaar gehouden in Nice
te Frankrijk, Europese sportstad. De gedachte van dit evenement is
dat sport voor iedereen toegankelijk hoort te zijn, en richt zich op
een “brede” doelgroep van 35 tot 77 jaar en ouder, afhankelijk van de
sport. De European Masters Games brengt vele uiteenlopende sporten
voor sportveteranen van verschillende niveaus en uit alle hoeken van
de wereld.
Er stonden maar liefst 27 sporten op het programma, waaronder
Taekwondo.
Namens Taekwondo Oude Luttikhuis nemen Ronald Folson en Tom
Landeweerd deel aan deze games.
Lees meer

3 x goud, 1 x zilver en 2 x brons voor Taekwondo Oude Luttikhuis op de International Masters
NRW 2015
Op 26 en 27 september vonden de Internationale Masters NRW 2015 plaats in Bonn in Duitsland.
Met ruim 800 deelnemers uit heel Europa, maar ook uit Egypte,
Afganistan, Iran en zelfs Australië, is dit inmiddels een groot
toernooi met internationale allure, waarbij het aantal deelnemers
is verdubbelt t.o.v. 2014.
Met 18 deelnemers heeft Taekwondo Oude Luttikhuis deelgenomen
aan dit toernooi.
Op zaterdag, 26 oktober kwam de LK I aan de start, bij ons de Aklasse. Het werd al snel duidelijk dat dit toernooi een erg hoog niveau had.
Lees meer
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SAMSUN 2015 WTF WORLD TAEKWONDO GRAND-PRIX SERIES 2 - WTF G4
Van 18 t/m 20 september vond in Samsun in Turkije de tweede WTF World Taekwondo Grand-Prix
van 2015 plaats.
Joyce van Baaren is, op basis van haar positie op de wereldranglijst,
uitgenodigd voor dit toernooi. Joyce staat nummer 36 in de Olympische klasse
tot 67 Kg en is als 25e geplaatst voor dit toernooi. De hele wereldtop is
aanwezig op dit belangrijke toernooi.
Joyce van Baaren moest vrijdag, 18 september, aantreden tegen Irem Yaman,
uitkomend voor het gastland Turkije. Een zware loting, want zij is op dit
moment regerend wereldkampioene. De Turkse was zeer eenzijdig aan het
sparren en gebruikte eigenlijk alleen maar haar
Lees meer

WORLD TAEKWONDO GRANDPRIX MOSCOW 2015 - WTF G4
Van 14 t/m 16 augustus vindt in het sportpaleis “DINAMO” te Moscow de eerste WTF World
Taekwondo Grand-Prix van 2015 plaats. In december is in Mexico de finale Grand-Prix waarvoor per
klasse alleen de beste 8 van de WTF Olympic Ranking zich kunnen plaatsen.
Het Grand-Prix circuit is een initiatief van de Wereld Taekwondo Federatie waarbij de topatleten in
de diverse Olympische gewichtsklassen meerdere malen per jaar tegen elkaar uitkomen op
prestigieuze en groots opgezette toernooien. De behaalde resultaten tellen, net zoals resultaten op
WK, EK en overige toernooien met een WTF G-status mee voor de wereldranglijst en de atleten die
eind 2015 bij de top 6 op deze ranglijst staan komen in principe, onder voorbehoud van onder meer
vervanging, in aanmerking voor een kwalificatieplaats voor de Olympische Spelen Rio 2016.
Joyce van Baaren is, op basis van haar positie op de wereldranglijst, uitgenodigd voor dit toernooi.
Joyce staat nummer 35 in de Olympische klasse tot 67 Kg en is als 30e geplaatst voor dit toernooi.
De hele wereldtop is aanwezig op dit belangrijke toernooi.
Lees meer

Open Warschau Cup 2015 Taekwondo
Op 29 en 30 augustus vonden in Warschau in Polen de 22e Open Poolse kampioenschappen
Taekwondo en de 18e Warschau Cup, gelijktijdig, plaats. De Open Poolse kampioenschappen is
alleen voor de senioren, terwijl de Warschau Cup voor junioren en cadetten is. Bijna 700
deelnemers hadden zich bij de junioren en cadetten ingeschreven.
Namens Taekwondo Oude Luttikhuis kwamen Jeronimo Evers uit Enschede, en Sven Reefman uit
Almelo uit bij de junioren, in de gewichtsklassen -45 Kg en -59 Kg.
Als eerste moest Jeronimo de mat op en wel tegen de Belg Mohamed Achaibi. Helaas was deze
tegenstander een maatje te groot met als gevolg uitschakeling voor de rest van het toernooi.
De Rus Sergei Pavlov was de eerste tegenstander van Sven Reefman. Deze partij wist Sven goed te
controleren en met 4 – 0 wist hij de overwinning binnen te slepen.
Lees meer
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Agenda:
Er staan weer de nodige toernooien en andere activiteiten op het programma.
Hieronder staan de voorlopige data. Noteer ze vast in uw agenda.








31 oktober 2015:
1 november 2015:
14 november 2015:
5 december 2015:
7 – 11 december 2015:
12 december 2015:
23 – 30 januari 2016:

Residence Open(A-Klasse)
Clubtoernooi Sparren
Rotterdam Open
Indoor Brussel
Clubexamens lage band
Clubexamens hoge band
Herexamens

Klik hier voor meer informatie over deze toernooien en activiteiten.

Draagt u Taekwondo Oude Luttikhuis een warm hart toe, wordt 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.
Lees meer

Sponsoren van TKD Oude Luttikhuis:
Snel je rijbewijs halen wil natuurlijk iedereen. De één pakt het
sneller op dan de ander. Toch kan iedereen snel zijn rijbewijs halen,
hiervoor maak je gewoon een afspraak met ons en wij doen de rest.
je krijgt les in een Volkswagen Golf 7 of in de nieuwste Volkswagen
Polo onder leiding van ervaren instructeurs. Je voortgang wordt bijgehouden met een eigen lesmap.
Klik hier voor meer informatie
Poly Plastics Engineering Almelo, oftewel PPE Almelo, bewerkt
technische kunststoffen. Wij zagen, CNC-draaien en CNC-frezen
halffabrikaten van technische kunststoffen tot eindproducten voor
onze klanten. Naast de standaard technische kunststoffen bewerken
wij ook high performance materialen, zoals Ketron, Symalit
PVDF 1000 en TECHTRON PPS.
Klik hier voor meer informatie
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Uw Kast op Maat gemaakt, samen met ú
Schuifwandkasten, Kledingkasten, Boekenkasten, Inloopkasten, TV
Kasten, Bed ombouw, Kantoorkasten.
Mijn Kast Op Maat, alles exact op maat. Van muur tot muur,
van vloer tot plafond. Spiegeldeuren, Glasdeuren, Schuifwanden met
houtdecor/fantasiedecor. Meervlaksdeuren, Klassieke Stijldeuren,
Kamer en Suite Deuren, Moderne Stijldeuren

Klik hier voor meer informatie
De bouwmarkt voor iedereen.

Klik hier voor meer informatie

Vrienden van Taekwondo Oude Luttikhuis:
De Hypotheker in Hengelo:
Schakel je De Hypotheker in, dan weet je dat je met een grote, betrouwbare partij in zee gaat.
Onze 7 Jazekerheden zeggen precies wat je van ons kunt verwachten. In 30 jaar hielpen we een
miljoen mensen met de grootste en leukste aankoop van hun leven: hun huis. Als onafhankelijk
adviseur vinden we ook voor jou de beste, voordeligste financiële oplossing. En we regelen alles.
Jazeker.
Klik hier voor meer informatie
Brasserie De Haenenhof in Raalte:
In een Brasserie van vandaag vind je alle trends rond drinken naast de herkenbare maaltijden en
gerechten. Steeds vaker zijn ook de nieuwe trendmatige eetculturen vertegenwoordigd. In onze
Brasserie proef en geniet je van de laatste eetontwikkelingen en kooktrends. De vele variaties in de
wisselende kaart, lunchgerechten, wereldse maaltijden maar ook in onze terraspakkers en
borrelgarnituren.
Klik hier voor meer informatie
Daarnaast zijn onderstaande personen 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

Suggesties, ideeën, foto’s en verslagen kunt u tevens sturen naar:
PR-TKDOUDELUTTIKHUIS@OUTLOOK.COM
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