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Parijs Open 27-28 November 2010 

 

In het weekend van 27-28 November werd het ‘Tournoi International de Paris’gehouden in 
Parijs. Dit toernooi behoort al jaren tot een absoluut topevenement waarbij diverse 
internationale toppers aanwezig zijn. De aanwezigheid van 36 verschillende nationaliteiten 
onderstreepte dit feit nogmaals. 
  
Taekwondo Oude Luttikhuis uit Twente nam ook deel met haar wedstrijdgroep en deed dit zeer 
verdienstelijk. Joyce van Baaren (Almelo) wist in de olympische gewichtsklasse Senioren Dames 
-67kg beslag te leggen op de gouden medaille. Hierbij werden diverse tegenstanders van formaat 
verslagen. In totaal moest Joyce van Baaren 5 rondes doorstaan om zich uiteindelijk tot 
kampioen  -67kg te laten bekronen. 
  
Ze trof onder andere in de voorrondes Nina Klay uit Zwitserland(2de  WK Studenten 2010) en deze 
werd met 3-1 opzij gezet. 
In de kwartfinale werd er met 5-4 gewonnen van Nikolina Kursar uit Noorwegen(3de WK 2009) 
In de halve finale werd er overtuigend gewonnen met 3-1 van de regerend Europees Kampioen 
Haby Niare uit Frankrijk. 
In de finale moest Joyce van Baaren uitkomen tegen Petra Matijasevic uit Kroatie. Ook deze 
partij werd overtuigend gewonnen met 5-1 waardoor Joyce uiteindelijk beslag kon leggen op de 
eerste plaats in de klasse Senioren Dames -67kg. 
  
De overige spelers van Taekwondo Oude Luttikhuis hebben ook verdienstelijk gepresteerd. 
Marjolijn Abbink (Hengelo), Reshmie Oogink (Almelo) en Michael Oogink (Almelo) wisten allen 
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knap 2 partijen te winnen. Hierbij werden ook diverse tegenstanders van formaat verslagen. 
Marjolijn won knap haar 2de partij van Faiza Taoussara uit Frankrijk. Reshmie Oogink wist 
revanche te nemen op Elena Gomez uit Spanje. Beide zeer goede tegenstanders. 
Helaas verloren alledrie de spelers nipt in de kwartfinale waardoor ze net buiten de prijzen 
vielen. Desalniettemin een goed optreden van dit trio. 
  
Naast de Senioren van Taekwondo Oude Luttikhuis waren uiteraard ook de Junioren 
aanwezig. Kimberley Kampman (Almelo), Dominique Bloemberg (Emlichheim) enJeremiah 
Serhalay (Apeldoorn) wisten ook allen overtuigend hun eerste partij te winnen. Helaas viel voor 
dit trio het doek in de tweede ronde. 
  
De meerderheid van de selectie van Taekwondo Oude Luttikhuis zal zich nu gaan richten op de 
Nationale Kampioenschappen die zullen gaan plaatsvinden op 15 Januari 2011 in Almere. 
Taekwondo Oude Luttikhuis mag hier de titel van beste club van Nederland gaan verdedigen die 
in de voorgaande edities werden gewonnen 
 

 


