Nieuwsbrief juli 2017
Hierbij ontvangt u de zesde 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 maandag 16 juli t/m zondag 3 september vindt op de volgende dagen en tijden de vrije
training plaats.
Maandag
Donderdag
Zondag

: 19:00 – 20:30 uur
: 19:00 – 20:30 uur
: 12:00 – 13:30 uur

Locatie

: Kamperfoeliestraat 5, 7601 EX Almelo
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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.
Op basis van de technische uitvoering, de foto zelf, wat maakt de foto uniek, zien we ergens aan terug
waar de foto is gemaakt, de foto mag ook wel een beetje gek zijn, enz. wordt een winnaar
geselecteerd.
Voorwaarden:
 De deelnemer dient lid te zijn van TKD Oude Luttikhuis.
 De deelnemer dient zelf op de foto staan.
 Per deelnemer mag er 1 foto ingestuurd te worden.
Mail uw vakantiefoto naar: pr-tkdoudeluttikhuis@outlook.com
De winnende foto van 2016

Clubdag 15 juli 2017
Op zaterdag 15 juli vond de, inmiddels traditionele, clubdag
plaats. Voor jong en oud was er een mooi programma waar
iedereen weer enorm van heeft genoten.
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Danexamen juni 2017
Op zaterdag 17 juni 2017 hebben Jessie Vorderman, Niek
Klein Nagelvoort en Stef Mulder van TKD Oude Luttikhuis
deelgenomen aan het nationaal danexamen. Alle drie sporters
doen examen voor de zwarte band. Jessie en Niek doen
examen voor 1e poom (zwarte band voor taekwondoka's tot en
met 14 jaar) en Stef doet examen voor 1e dan (zwarte band
voor 15 jaar en ouder).

The 1st ETU Open European Master Championships 2017
Op zaterdag 10 en zondag 11 juni vonden de 1st ETU Open
European Master Championships 2017 in Luxemburg. Dit
toernooi is georganiseerd voor veteranen. Hierbij zijn de
deelnemers 35 jaar en ouder. Met 3 deelnemers was
Taekwondo Oude Luttikhuis vertegenwoordigd op dit toernooi. In
de categorie Men 45 – 49 jaar – 80 Kg starten Ronald Folson en
Mauel Pohan en in de categorie Men 50+ – 80 Kg deed John
Zanoni mee. Alle drie moesten ze op zondag 11 juni de mat op.

Clubtoernooi Stijl 28 mei 2017
Op zondag, 28 mei 2017, werd er een clubtoernooi stijl gehouden
in de sporthal in Almelo. Naast de deelnemers van onze eigen
club, deden er ook leden van Hantei uit Oldenzaal en Taekwondo
Nijverdal meer aan dit toernooi. Er was een mooie groep
deelnemers, variërend in de leeftijd van 8 tot 62 jaar en van witte
band t/m 4e dan.

Dutch Masters 2017
Zaterdag 27 mei 2017 vond het internationale toernooi Dutch
Masters in het Topsport Centrum Rotterdam plaats. Aan dit
toernooi deden in totaal 560 deelnemers mee uit verschillende
landen zoals Engeland, Duitsland, België, Frankrijk, Marokko en
Nederland. Ook Taekwondo Oude Luttikhuis deed aan dit toernooi
mee met 35 deelnemers.
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Internationaler Eschweiler Inde Pokal 2017 Poomsae
Zondag, 23 april jl., heeft Lenneke Bergboer uit Nijverdal namens
TKD Oude Luttikhuis meegedaan aan de Internationaler
Eschweiler Inde Pokal Poomsae, welke in Duitsland plaatsvond.
Hier heeft ze een prachtige en verdiende zilveren plaats gehaald.

Clubtoernooi Sparren 22 april 2017
Het tweede clubtoernooi sparren, van dit seizoen, vond op zaterdag,
22 april 2017, plaats. Met bijna 70 deelnemers was ook dit weer een
leuk toernooi en ook nu hadden veel deelnemers last van de
zenuwen, maar zodra ze op de mat stonden waren deze
verdwenen. De deelnemers lieten weer zien, dat ze hier hard voor
getraind hebben.

International Open Brussel Cup 2017
Op 9 april vond de International Open Brussel Cup 2017 plaats. Dit is
nog een relatief jong toernooi en ondanks dat is het al uitgegroeid tot
een groot internationaal toernooi met bijna 350 deelnemers. Veel
deelnemers kwamen uit België en de omringende landen zoals
Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Engeland.

Open Districtskampioenschap Noord-Oost Taekwondo Sparring en Stijl 2017
Op zaterdag 8 april 2017 vonden in Nijverdal het Open
Districtskampioenschap Noord-Oost Sparring plaats en op zondag 9
april 2017 vonden in Nijverdal het Open Districtskampioenschap NoordOost Stijl plaats.
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Open district kampioenschappen west 2017
Op zaterdag, 25 maart 2017, vond in Roelofsarendsveen de Open
district kampioenschappen West plaats. Bijna 350 deelnemers telde dit
toernooi. Naast de meeste Nederlandse deelnemers deden er ook
Belgen mee aan dit toernooi. Taekwondo Oude Luttikhuis heeft hier met
een kleine groep, beginners, aan deelgenomen.

Belgium Open 2017
Op 18 en 19 maart 2017 vonden de Belgium Open Taekwondo
Championships 2017 in sporthal de Soeverein in Lommel in België
plaats. Op dit toernooi waren er prijzen te verdelen op twee onderdelen,
namelijk op het onderdeel stijl en het onderdeel sparren.

Dutch Open 2017
Op 11 en12 maart 2017 vonden de Dutch Open Taekwondo
Championships 2017 in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven plaats.
Uit heel de wereld hadden zich ruim 1.200 deelnemers voor dit G1
toernooi ingeschreven. Dit zijn weer meer deelnemers dan in 2016.
Veel landen sturen hun nationale wedstrijdteam, wat aangeeft dat dit
toernooi wereldwijd hoog aangeschreven staat.

19e Open Zuid Nederlandse Kampioenschappen Taekwondo 2017
Dit jaar vonden de Open Zuid Nederlandse Kampioenschappen plaats
op zaterdag 18 februari. Ook dit jaar werd het toernooi in zaal de
Schutskamp in ’s-Hertogenbosch gehouden. Hiervoor hadden zich bijna
400 deelnemers voor ingeschreven.
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Clubtoernooi Sparren 28 januari 2017
Dit jaar vond op zaterdag 28 januari het eerste clubtoernooi sparren van
dit jaar plaats. De beginnende beoefenaar van Taekwondo kan op dit
toernooi laten zien wat ze tijdens de trainingen hebben geleerd en in de
praktijk brengen. Ongeveer 75 deelnemers hadden zich voor dit
clubtoernooi ingeschreven.

Taekwondo German Open 2017
Op 21 en 22 januari 2017 vonden in Hamburg de Taekwondo German
Open 2017 plaats. Dit is een hoog aangeschreven toernooi waar
deelnemers, op het hoogste niveau, uit de hele wereld aan meedoen.
Taekwondo Oude Luttikhuis heeft met 4 deelnemers aan dit toernooi
meegedaan.

Ook een Taekwondo Oude Luttikhuis sleutelhanger?

Deze prachtige sleutelhanger is nu te koop voor maar slechts € 3,50.
De lengte van de sleutelhanger is circa 8,5 cm.
Graag een mail naar a.reefman@gmail.com of spreek Arjan Reefman aan op de club in Almelo.
Graag gepast betalen.

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.
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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.
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