WK Junioren 6-9 Maart 2010 en YOG.
9 Maart :
Verslag op de TBN site.
Tijdens de derde en laatste dag van het WK Junioren hebben Kimberley Kampman, Dominique
Bloemberg en Jeremiah Serhalay gestreden. Allemaal goede partijen laten zien, maar jammer
genoeg zonder podiumplaats.
Kimberley Kampman - dames < 42 kg - trof in de tweede partij Klaudia Wlodarczak uit Polen.
Kimberley deed wat van haar verwacht werd en stuurde de Poolse met 9-4 naar huis. In de
kwartfinale was Nurgul Celik uit Turkije de tegenstander. Deze Turkse had in haar eerste partij al
taekwondo van hoog niveau laten zien. Kimberely had geen adequaat antwoord op de afwisselende
en goedgeplaatste hoofdtreffers van de Turkse die daarmee op een niet meer in te halen voorsprong
kwam.
Dominique Bloemberg - dames <52 kg - stond in haar eerste partij tegen Abdelsalam Nour Ahmed
uit Egypte. Dominique liep snel tegen twee hoofdtreffers op. Met een 6 -1 achterstand ging ze de
derde ronde in. Maar Dominique had op tijd een een antwoord op de stugge verdediging van de
Egyptische, punt voor punt werkte Dominique zich terug ion de wedstrijd tot 6-6. Een goldenscore
moest de partij beslissen. Dominique bleef in haar flow en scoorde het koelbloedig het beslissende
punt. In de tweede partij moest Dominique het opnemen tegen Giang Doan Thi Houng uit Vietnam.
Ook in deze wedstrijd liep Dominique snel tegen hoofdtreffers op. Zelf kon ze de verdediging van de
Vietnamese niet breken. Dominique zette nog wel een eindsprintje in, maar die kwam te laat. De
Vietnamese won uiteindelijk met 10-4.
Jeremiah Serhalay - heren < 45 kg - kwam in de eerste partij tegen Marco Chiaramida uit Italië.
Jeremiah begon sterk en stond lange tijd met 3 -1 voor. In de laatste ronde kwam de Italiaan voor
met 6-4. Een goed geplaatste hoofdtreffer van Jeremiah bleek jammer genoeg net buiten de tijd
waardoor de partijwinst in Italiaanse handen bleef.
8 Maart :
Jeremiah Serhaly(Jun -45kg) heeft de eerste partij helaas van Italie verloren.
Dominique Bloemberg(Jun -52kg) wist haar eerste partij met een Golden Point te winnen van
Egypte. Hierna verloor ze helaas van Vietnam.
Kimberley Kampman(Jun -42kg) won haar eerste partij van Polen en verloor vervolgens van
Turkije.
6 Maart :
Inmiddels is de loting bekend voor de WK Junioren 2010.
Dominique Bloemberg moet de eerste ronde tegen Egypte.
Jeremiah Serhalay moet de eerste partij tegen Italië. In zijn tweede partij moet hij uitkomen
tegen de winnaar van Turkije en de Dominicaanse Republiek.
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Kimberley Kampman heeft in haar eerste partij een vrijloting. In de tweede partij zal ze uitkomen
tegen Polen.
4 Maart :
Kimberley Kampman heeft haar eerste partij met 3 tegen 1 gewonnen van Brazilië. In haar tweede
partij heeft ze helaas verloren van Thailand met 6-10.
2 Maart :
Inmiddels is de loting voor de kwalificatiewedstrijden voor de Jeugd Olympische spelen bekend.
Kimberley moet in haar eerste partij aantreden tegen Brazilië. In haar tweede partij moet ze tegen
de winnaar van Canada en Thailand.
Om zich te kwalificeren voor de Jeugd Olympische Spelen moet Kimberley een plek bij de beste 6
weten te behalen. Dit betekend minimaal een plek in de halve finale, of als er verloren word in de
kwartfinale winnen van een ander verliezend kwartfinalist.
Verdere info volgt nog zodra dit bekend is.
http://www.tkdmexico2010.com/index.html
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