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Nieuwsbrief december 2017 
 

Hierbij ontvangt u de alweer de zevende 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. 

 

 

Hierbij wenst Taekwondo Oude Luttikhuis iedereen een heel gezond, sportief en voorspoedig 2018. 

 

Toestemming om mail aan u te versturen 

Op 25 mei 2018 is er een nieuwe EU-wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze 

wet is vastgelegd hoe bedrijven, instellingen en verenigingen met de privacy gevoelige gegevens 

dienen om te gaan. Eén van de onderwerpen is het toesturen van een mailing aan, in ons geval, leden 

van Taekwondo Oude Luttikhuis. Dit mogen wij niet zomaar meer doen, zonder toestemming van de 

geadresseerde. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen, dan hebben wij uw toestemming daarvoor 

nodig. Via de volgende link kunt u uw gegevens invullen en aan ons doorsturen. Hiermee geeft u dan 

toestemming aan ons om u een mail te sturen.  

  

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.com/media/nieuwsbrieven/inschrijven-nieuwsbrieven


 

Taekwondo Oude Luttikhuis geeft les in:   Almelo, Hengelo, Lochem, Vroomshoop en Zwolle 
 
Kijk voor informatie op: www.tkdoudeluttikhuis.com  

Danexamen december 2017 

Op zondag 17 december 2017 hebben twee leden van Taekwondo 

Oude Luttikhuis deelgenomen aan het Nationaal Danexamen te Lent. 

Lenneke Bergboer uit Nijverdal en Isabeau van Droffelaar uit Hengelo. 

 

 

 

Sinterklaasactie 2018 

Ook in 2017 heeft de sponsorcommissie weer een Sinterklaasactie gehouden. Ook dit jaar was het 

doel dat de leden zoveel mogelijk Sinterklaaspakketten gingen verkopen en de opbrengsten zouden 

aan sportmaterialen voor de diverse locaties ten goede komen. Dit jaar is er voor gekozen een 

aantal borstpantsers en trapkussen te vervangen/uit te breiden. Wij willen hierbij alle leden graag 

erg bedanken voor de getoonde inzet en resultaten. Binnenkort zullen de materialen aangeschaft 

worden. 

 

 

Sportclub van de maand 

Half december 2017 is Taekwondo Oude Luttikhuis Sportclub van de 

maand bij www.SportinTwente.nl. 

 

 

Gevonden voorwerpen 

Helaas komt het met grote regelmaat voor, dat er kleding en 

trainingsmateriaal van onze leden achterblijft in de kleedkamers of 

sportzaal. Hiervoor hebben wij, in Almelo, een verzamelpunt waar wij 

deze spullen neerleggen. Deze staat bij de trap in het halletje naar 

beneden. Bent u of uw kind iets kwijt, kijk dan of het bij de gevonden 

voorwerpen ligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen%202017-2018/TKD%20Oude%20Luttikhuis%20-%20Danexamen%2017%20december%202017.pdf
https://www.sportintwente.nl/2017/12/13/oude-luttikhuis-is-onmogelijk-we-sporters-op-os-2024/
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Indoor Brussel 2017 

Op 9 december 2017 heeft Taekwondo Oude Luttikhuis deelgenomen 

aan de Indoor Brussel. De A Selectie bestaande uit 16 deelnemers heeft 

hieraan deelgenomen. Bijna 450 deelnemers uit heel Europa en ver 

daarbuiten namen deel aan dit grote internationale toernooi. 

 

 

Ook een Taekwondo Oude Luttikhuis sleutelhanger of Bidon?  

 

Deze prachtige sleutelhanger is nu te koop voor maar slechts € 3,50. De lengte van de sleutelhanger 

is circa 8,5 cm.  

Daarnaasthebben we nu ook een bidon van 

Taekwondo Oude Luttikhuis. Deze heeft een 

inhoud van 750 ml en deze is nu te koop voor  

€ 5,= 

Graag een mail naar a.reefman@gmail.com of 

spreek Arjan Reefman aan op de club in Almelo. 

Graag gepast betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2017-2018/TKD Oude Luttikhuis - Indoor Brussel.pdf
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Sporter van de week 

Begin december 2017 is Isabeau van Droffelaar Sporter van de week bij 

www.SportinTwente.nl. 

 

 

French Open 2017 

Een week na haar overwinning op het Croatia open toernooi in Zagreb, 

stond Isabeau van Droffelaar uit Hengelo, in het weekend van 18 en 19 

november alweer op de mat in Parijs, waar ze meedeed aan de French 

Open 2017. 

 

 

 

 

Tukkertoernooi 2017 

De jaar vond dit toernooi voor de beginnende Taekwondoka plaats op 

zondag 19 november. Een mooi toernooi om de jeugd te laten ervaren 

wat een toernooi inhoudt. De spanning en zenuwen die een toernooi 

met zich meebrengt en een eventuele overwinning of teleurstelling. 

 

 

 

 

Rotterdam Open 2017 

Op 18 november vonden in Rotterdam de Rotterdam Open 2017 

plaats, waarvoor zich 500 deelnemers hadden ingeschreven. Op dit, 

internationale, toernooi deden naast veel deelnemers uit Europa, ook 

deelnemers uit Wit-Rusland, China en Marokko mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
https://www.sportintwente.nl/2017/12/06/isabeau-droffelaar-ultieme-droom-deelname-aan-olympische-spelen/
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2017-2018/TKD Oude Luttikhuis - French Open 2017.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2017-2018/TKD Oude Luttikhuis - Tukkertoernooi 2017.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2017-2018/TKD Oude Luttikhuis - Rotterdam Open 2017.pdf
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Croatia Open 2017 

Op 11 en 12 november 2017 vonden in Zagreb in Kroatië de Croatia 

Open plaats. Dit toernooi is gekwalificeerd als G1 toernooi. Hierbij 

konden zich maximaal 1.000 deelnemers voor inschrijven. 

 

 

 

 

Trainersdiploma Anna Reefman 

Anna Reefman is in seizoen 2016-2017 namens TKD Oude Luttikhuis 

gestart met de trainersopleiding niveau 2 die door de Taekwondobond 

Nederland wordt verzorgd. Er zijn 25 tot 30 deelnemers die gestart zijn 

om de trainersopleiding te volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masters NRW 2017 

Dit jaar werden de International Masters NRW op 7 oktober gehouden 

in Dortmund. Voor dit, inmiddels hoog aangeschreven internationale 

toernooi, hadden zich ruim 400 deelnemers ingeschreven.  

 

 

 

Trainersdiploma Kelly Roethof 

Kelly Roethof is in seizoen 2016-2017 namens TKD Oude Luttikhuis 

gestart met de trainersopleiding niveau 2 die door de Taekwondobond 

Nederland wordt verzorgd. Er zijn 25 tot 30 deelnemers die gestart zijn 

om de trainersopleiding te volgen. 

 

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2017-2018/TKD Oude Luttikhuis - Croatia Open 2017.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2017-2018/TKD Oude Luttikhuis - Trainersopleiding Anna Reefman.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2017-2018/TKD Oude Luttikhuis - NRW 2017.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2017-2018/TKD Oude Luttikhuis - Trainersopleiding Kelly Roethof.pdf
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Open Warschau Cup 2017 

In het weekend van 16 en17 september vond in Warschau in Polen de 
Open Warschau Cup 2017 plaats. Inmiddels is dit toernooi, met deze 
20 editie uitgegroeid tot een groot internationaal toernooi.  

 

         

 

Uitslag  vakantiefotowedstrijd 2017 

Ook bij deze editie van de vakantiefotowedstrijd er weer erg mooie 
foto’s gestuurd. 

Op basis van de technische uitvoering, de foto zelf, wat maakt de foto 
uniek, zien we ergens aan terug waar de foto gemaakt, de foto mag 
ook wel een beetje gek zijn, enz.  

 

 

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. 

 

 

  

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2017-2018/TKD Oude Luttikhuis - Warsawcup 2017.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.mijnwinkel.nl/checkout/1-click-checkout?clearbasket=yes&product=1
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/PDF Linkjes/Vrienden van Taekwondo Oude Luttikhuis.pdf
http://tkdoudeluttikhuis.com/bestanden/Verslagen 2017-2018/TKD Oude Luttikhuis - Vakantiefotowedstrijd 2017.pdf


 

Taekwondo Oude Luttikhuis geeft les in:   Almelo, Hengelo, Lochem, Vroomshoop en Zwolle 
 
Kijk voor informatie op: www.tkdoudeluttikhuis.com  

Sponsoren van TKD Oude Luttikhuis: 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

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://www.ppealmelo.nl/
http://www.mijnkastopmaat.nl/

