Nieuwsbrief september 2019
Hierbij ontvangt u 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.

Nieuw seizoen
Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen en we hebben geconstateerd dat iedereen weer vol energie
zit en er zin aan heeft.
De hoofdlocatie in Almelo is met ingang dit nieuwe seizoen nieuw. Met een eigen pand hopen we nog
beter de sport te kunnen beoefenen. Het nieuw adres van de hoofdlocatie is:

Bornerbroeksestraat 455B, 7609 PK Almelo
Lees hier het verhuisbericht:

Hier een impressie van de nieuwe locatie:
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Van 4 t/m 6 oktober worden in Marina D'Or, in Spanje de European Juniors Championships 2019
gehouden.
Twee leden van Taekwondo Oude Luttikhuis zijn door de Taekwondo Bond Nederland geselecteerd voor
dit toernooi:



Isabeau van Droffelaar uit Hengelo Zij komt uit in de klasse : Junior Female + 68 Kg.
Jaden Rumokoy uit Almelo
Hij komt uit in de klasse : Junior Male + 78 Kg.

In totaal heeft de Taekwondo Bond Nederland 8 sporters geselecteerd om aan dit toernooi deel te
nemen.
Thijs Oude Luttikhuis zal als coach voor het Nederlands Team aanwezig zijn.
Hier leest u meer over de tijdsplanning van dit toernooi:

In de Spotlights ……..
Zoals hierboven aangegeven doen Isabeau en Jaden begin oktober mee aan de Europese
Kampioenschappen Junioren. Vandaar dat zij de spits afbijten in dit nieuwe item.
Vertel eens iets meer over jezelf?
Isabeau:
Ik ben Isabeau van Droffelaar ik ben 17 jaar oud en woon in Hengelo. Ik woon samen met moeder, vader
en mijn broer. Ik ben een spontane en een sportieve meid. Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd met
vriendinnen af te spreken. Verder hou ik van uitgaan, shoppen en op vakantie gaan.
Jaden:
Hai ik ben Jaden Rumokoy, woon in Almelo en ben 15 jaar oud. Ik deel de voordeur met mijn vader
Carlo, mijn moeder Judith en mijn broertje Lewis die overigens ook aan taekwondo doet. In het dagelijkse
leven ben ik aardig wat uurtjes bij Taekwondo Oude Luttikhuis te vinden. De afgelopen weken meer dan
normaal aangezien ik binnenkort naar het EK Taekwondo in Spanje mag. Momenteel zit ik in 4 Havo en
is het vele trainen gelukkig goed te combineren met school.
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Waarom heb je voor taekwondo gekozen, hoelang doe je aan deze sport, en waarom voor TKD
Oude Luttikhuis?
Isabeau:
Toen ik 4 jaar oud was ben ik begonnen met judo. Naast judo ben ik ook gaan turnen. Toen ik in de
selectie van turnen kwam ben ik gestopt met de judo. Na een aantal jaren turnen vond ik dit niet meer zo
leuk en was ik op zoek naar een andere sport. Toen kwam mijn vader op het idee om op taekwondo te
gaan omdat mijn lenigheid daar goed van pas zou komen. Na 1 proefles was ik gelijk verkocht. De reden
dat ik bij Taekwondo Oude Luttikhuis terecht kwam was omdat Taekwondo Oude Luttikhuis bekend
stond/ en nog staat als de beste taekwondo club in de omgeving.
Jaden:
Vroeger toen ik 6 jaar was lieten mijn ouders mij met verschillende sporten meedoen. O.a. Judo, voetbal ,
basketbal en uiteraard taekwondo. De inspiratie en interesse voor de sport Taekwondo kreeg via mijn
ooms, oom Robin en oom Alex die al aantal jaar taekwondo naar hartenlust beoefenden. Beiden
behaalden destijds de zwarte band en dat vond ik als 6 jarige natuurlijk helemaal gaaf. Dus ik nam is een
kijkje bij zo’n taekwondo les en ik vond het meteen al erg interessant.

Wat vind je het mooiste aan Taekwondo?
Isabeau:
Het mooiste aan taekwondo vind ik het sparren. Elke wedstrijd is anders en dat vind ik er ook zo leuk
aan. Tevens vind ik het heel mooi dat ik op veel verschillende plekken kom met tegenstanders uit veel
verschillende landen.
Jaden:
Uiteraard het sparren, die kick die je gewoon krijgt op het moment dat je iemand goed op het hoofd raakt
dat is gewoon geweldig
Wat is je mooiste herinnering, tot nu toe, aan Taekwondo?
Isabeau:
Mijn mooiste herinnering aan taekwondo is dat ik heb mee mogen doen aan de Wereld
Kampioenschappen in Tunesië in 2018. Ik ben op het WK samen met Thijs Oude Luttikhuis 3e geworden.
Jaden:
Mijn mooiste herinnering tot nu toe is waarschijnlijk wel mijn tweede plek die ik bepaalde tijdens mijn
eerste keer op een G1 toernooi (German Open), Uiteraard vond ik het ook heel gaaf dat ik in 2017 voor
het eerst Nederlands Kampioen in de categorie Cadetten werd.
Doe of deed je ook nog aan andere sporten?
Isabeau:
Toen ik 4 jaar oud was ben ik begonnen met judo. Naast judo ben ik ook gaan turnen. Toen ik in de
selectie van turnen kwam ben ik gestopt met de judo. Na een aantal jaren turnen vond ik dit niet meer zo
leuk en was ik op zoek naar een andere sport en dat is taekwondo geworden.
Jaden:
Nee, ik beoefen alleen taekwondo.
Welke band heb je momenteel en wat is je doel?
Isabeau:
Ik heb de zwarte band. Mijn doel is voor dit jaar om een podium plek te halen op de Europese
kampioenschappen in Marina D’or in Spanje.
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Jaden:
Vorig jaar juni heb ik de zwarte band gehaald, dus de 1e dan heb ik op zak. Mijn doel op dit moment is
natuurlijk een medaille pakken op het EK Taekwondo. Maar mijn uiteindelijke doel is om mij ooit te
kunnen kwalificeren voor de Olympische spelen.
Wat vindt jij het mooiste aan deze sport?
Isabeau:
Ik doe al meerdere jaren aan wedstrijden in taekwondo sparren. Ook doe ik al een aantal jaar mee met
de G1 toernooien. Ik beleef hier een hoop plezier aan. De ene keer win je en de andere keer verlies je.
Ieder toernooi is weer anders en daar leer ik veel van.
Jaden:
Dat taekwondo zoveel meer is dan een vechtsport. Je met de diverse traptechnieken en juiste tactiek en
timing echt een leuk tactisch gevecht kan krijgen.
Wie bewonder je in deze sport enorm?
Isabeau:
Degene die ik uit deze sport enorm bewonder is Bianca Walkden ( Groot-Brittannië).
Jaden:
Ahmad Abughaush en Cheick Cisse , ik kijk vaak naar livestreams op het moment dat hun vechten. (ze
zijn allebei ook nog eens olympisch kampioen).
Wat moet zeker nog genoemd worden, dat we nog niet besproken hebben?
Isabeau:
Ik ga knallen op het EK in Marina D'Or in Spanje!
Jaden:
Dat ik zeker niet zover was gekomen zonder de begeleiding en ondersteuning van mijn coach Thijs en
trainers Pascal en Ronald. Ook ben ik erg trots op mijn broertje Lewis die ook heel hard traint en al in zijn
jeugd de zwarte band heeft behaald.
Tenslotte , als je dit niet zou doen dan…
Isabeau:
Als ik taekwondo niet zou doen dan zou ik mijn energie niet goed kwijt kunnen. Maar eigenlijk kan ik me
helemaal niet voorstellen dat ik geen taekwondo zou doen want daar vind ik taekwondo veel te leuk voor.
Jaden:
Zou mijn leven heel anders zijn gegaan.
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Isabeau van Droffelaar:

Jaden Rumokoy

Downloadpagina op de website
Op de downloadpagina van onze website, kun je allerlei documenten
betreffende onze club, reglementen, handleidingen en kort koreaans vinden
en downlaoden.
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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.

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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