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Nieuwsbrief juli 2016 
 

Voor u ligt inmiddels de vierde 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. 

 

Vakantieperiode 

De vakantieperiode komt er weer aan. Ondanks de welverdiende rust, bieden wij ook dit jaar weer 

de mogelijkheid om tijdens de vakantieperiode door te blijven trainen. Op de volgende dagen kan 

iedereen, van klein tot groot, van witte band tot zwarte band, de vrije training komen bezoeken. 

Vanaf zondag 17 juli t/m zondag 28 augustus vindt op de volgende dagen en tijden de vrije 

training plaats. 

Maandag : 19:00 – 21:00 uur 

Donderdag : 19:00 – 21:00 uur 

Zondag : 11:00 – 12:30 uur 

Locatie :  Kamperfoeliestraat 5, 7601 EX Almelo 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
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Vakantiefoto 

Nu de vakantie is begonnen willen we graag een mooie taekwondo vakantiefoto van jullie 
ontvangen. Maak een mooie foto op je vakantieadres bij de ondergaande zon, in het water of een 
andere mooie locatie. Voor de mooiste, leukste, origineelste of gekste taekwondo vakantiefoto ligt 
er na de vakantie een prijs(los artikel), naar keuze, klaar. Deze is beschikbaar gesteld door 
www.mytkdshop.nl.  

Mail uw vakantiefoto naar: pr-tkdoudeluttikhuis@outlook.com   

 
 

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. 

 

 

Afscheid Rento Smeets als trainer 

Op donderdag 14 juli 2016 was het dan helaas zover. Rento Smeets, trainer van de 

kindergroepen in Almelo, had begin dit jaar aangegeven aan het eind van dit seizoen 

te willen stoppen als vaste trainer. De afgelopen 32 jaar was Rento een vaste en 

waardevolle trainer bij Taekwondo Oude Luttikhuis. 

 

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://www.mytkdshop.nl/
mailto:pr-tkdoudeluttikhuis@outlook.com
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/PDF Linkjes/Vrienden van Taekwondo Oude Luttikhuis.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen%202015-2016/TKD%20Oude%20Luttikhuis%20-%20Afscheid%20Rento%20Smeets%20als%20trainer.pdf
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Clubdag 9 juli 2016 

Op zaterdag 9 juli was het weer tijd voor de jaarlijkse clubdag. ’s 

Middags was er een programma voor de kinderen t/m 13 en ’s avonds 

was het programma aangepast voor de leden vanaf 14 jaar 

  
 

 

Twee Taekwondoka’s naar het Wereldkampioenschap Taekwondo 

De taekwondobond Nederland heeft een zevental deelnemers geselecteerd voor het WK Junioren 

2016. Jeronimo Evers uit Enschede en Sven Reefman uit Almelo, beiden trainend in Almelo, zijn 

hiervoor geselecteerd. Het WK vindt plaats van 16 t/m 20 november in Burnaby in Canada. 

 

 

Internationaler Jugend Cup 2016  

Op 19 juni 2016 vonden in Hamm in Duitsland de Internationaler Jugend 

Cup 2016 plaats. Voor Taekwondo Oude Luttikhuis deden, op dit 

internationale toernooi, 9 deelnemers mee. Dit was het laatste toernooi 

van het seizoen 2015/2016 en onze deelnemers hebben laten zien, ook in 

dit laatste toernooi, nog een keer voluit te willen sparren. 

 

 

Goede prestaties op de Dutch Masters 2016 

Afgelopen zaterdag, 28 mei, was er weer het internationaal Taekwondo-toernooi in Rotterdam, de 

Dutch Masters Open 2016. Met bijna 650 deelnemers uit heel Europa werd er gestreden. Taekwondo 

Oude Luttikhuis is met 14 deelnemers, onder leiding van hoofdcoach Thijs oude Luttikhuis, al vroeg 

afgereisd naar Rotterdam. 

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen%202015-2016/TKD%20Oude%20Luttikhuis%20-%20Clubdag%209%20juli%202016.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - Internationaler Jugend Cup 2016.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - Dutch Masters 2016.pdf
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Nationale Kampioenschappen Taekwondo Sparren 7 mei 2016 

 

Het team van Taekwondo Oude Luttikhuis heeft de tweede plaats gehaald in het teamklassement bij 

de Nationale Kampioenschape Taekwondo 2016. Hierin hebben ze 6 gouden, 6 zilveren en 7 bronzen 

plakken weten te winnen. 

 

 

Open Districtskampioenschap Noord-Oost Taekwondo Sparring en Stijl 2016 

Zaterdag 23 april 2016 vonden de eerste Open 

Districtskampioenschappen Noord-Oost Taekwondo Sparring plaats. En 

op zondag 24 april vonden vervolgens de Open 

Districtskampioenschappen Noord-Oost Taekwondo Stijl plaats. 

 

 

 

German Open Taekwondo 2016 

Op 23 en 24 april vonden de German Open Taekwondo 2016 in Hamburg 

plaats. Dit toernooi is een G1-toernooi, waar deelnemers uit de hele 

wereld zich voor inschrijven. O.a. het nationale team van Korea, de 

bakermat van Taekwondo, is aanwezig, evenals diverse olympische en 

wereldkampioenen. 

 

 

 

16TH OPEN WINDMILLS TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2016 

Op 16 april 2016 vonden voor de 16e maal de Open Windmills Taekwondo kampioenschappen in 
Dordrecht plaats. Bijna 400 deelnemers had dit toernooi dit jaar, wat elk jaar speciaal voor de 
jeugd wordt georganiseerd.  

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - NK 2016.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - Open Districtskampioenschap Sparring en Stijl 2016.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - German Open 2016.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - Open Windmills 2016.pdf
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World Taekwondo Presidents Cup 2016 

Van 7 t/m 10 april 2016 vond er in Bonn in Duitsland de eerste Word 
Taekwondo Presidents Cup plaats. Dit is het enige G2 toernooi wat er 
in Europa wordt gehouden. Aan dit toernooi doen zowel Cadetten, 
Junioren als Senioren mee.  

 

 

 

 
 

Belgian Open Taekwondo 2016 

Op 19 en 20 maart, een week na de Dutch open 2016, vonden de 37e 

Open Belgische Kampioenschappen Taekwondo 2016 plaats. Uit heel 

de wereld hadden zich ruim 1.300 deelnemers aangemeld voor dit 

toernooi wat ook over 2 dagen verdeeld was. 

 

 

 

 

 

Dutch Open Taekwondo 2016 

Op 12 en 13 maart vond alweer de 43e editie van de Open 

Nederlandse Kampioenschappen Taekwondo 2016 plaats. Uit heel de 

wereld hadden zich ruim 1.100 deelnemers aangemeld voor dit 

toernooi wat over 2 dagen verdeeld was. Veel landen hadden zich 

voor dit toernooi met hun Nationale Team ingeschreven, wat 

aangeeft dat toernooi wereldwijd hoog staat aangeschreven. 

 

 

Agenda: 

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

 15 juli t/m 29 augustus Vakantierooster 

 26 t/m 20 november Wereldkampioenschap Junioren 

 

  

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/TKD Oude Luttikhuis - World Taekwondo Presidents Cup 2016.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/Taekwondo Oude Luttikhuis- Belgian Open 2016.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2015-2016/Taekwondo Oude Luttikhuis- Dutch Open 2016.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/agenda
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Sponsoren van TKD Oude Luttikhuis: 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Vrienden van Taekwondo Oude Luttikhuis: 

De afgelopen periode zijn dit nieuwe vrienden van Taekwondo Oude Luttikhuis geworden: 

 Rom Langerak 

 Pascal Niks 

 Marije Coaching 

 TKD Olthuis 

 

 

 

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/
http://www.rijschooljonker.nl/
http://hengelo.multimate.nl/
http://nederland-site.nl/
mailto:PR-TKDOUDELUTTIKHUIS@OUTLOOK.COM
http://tkdoudeluttikhuis.com/contact/sponsorcommissie
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/PDF Linkjes/Vrienden van Taekwondo Oude Luttikhuis.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/PDF Linkjes/Vrienden van Taekwondo Oude Luttikhuis.pdf
http://www.ppealmelo.nl/
http://www.mijnkastopmaat.nl/

