Dutch Open 17-18 Maart 2012
Resultaten :
Reshmie Oogink

Senioren Dames -67kg

Goud

In het weekend van 17-18 Maart vond de Dutch Open 2012 plaats.
Ook dit jaar was er weer een sterke bezetting.
In totaal deden wij met 10 deelnemers mee waarvan 1 maal een gouden medaille en tweemaal een
kwartfinale.
Hieronder een kort verslag:
Dag 1
Reshmie Oogink (Sen Dames -67kg) was tijdens de eerste dag goed op dreef. Haar eerste partij won
ze met 4-1 van Stella Whitehead en in haar tweede partij werd Yasmine Baillif van Zwitserland
eenvoudig met 13-1 weggezet. In de kwartfinale werd met 2-0 gewonnen van Anasrasiya NaumChyk
uit Belarus. Tijdens de halve finale zette Reshmie een zeer sterke partij neer tegen Haby Niare uit
Frankrijk en deze werd dan ook gewonnen met 5-2. In de finale was Reshmie eveneens de baas over
de lange Bianca Walkden met 6-2 waardoor er knap een gouden medaille voor Reshmie was.
Abdulkarim Yasakov (Jun Heren -51kg)verloor zijn eerste wedstrijd met 7-4 van Kevin Mende uit
Duitsland. Helaas was de wedstrijd iets te kort om de opgelopen achterstand in te lopen.

Marjolijn Abbink (Sen Dames -67kg) speelde in haar eerste partij met 7-7 gelijk tegen Lua Maria
PiCeiro uit Spanje en won wegens diskwalificatie van de Spaanse. In haar tweede partij moest ze
tegen de sterke Elin Johansson uit Zweden waar ze tijdens de Trelleborg Open 2011 nog verloor in
de finale. Ditmaal was Marjolijn te sterk met 2-1. In de kwartfinale had Marjolijn moeite met de
lengte van Bianca Walkden en verloor met 2-8.

Pascal Niks (Sen Heren -68kg) kwam niet lekker in zijn spel en verloor met 1-8 van Moldavie.

Michael Oogink (Sen Heren -87kg) won zijn eerste partij met 3-2 van Gleb Babaevskiy uit Rusland.
Hierna werd er met 1-0 gewonnen van Samir Aknouche uit Zweden. In de kwarfinale stond Michael
geconcentreerd te vechten tegen Sebastien Michaud uit Canada maar 1 moment van onoplettenheid
zorgde voor een hoofdtreffer tegen en dit maakte de Canadees tot winnaar.
Dag 2
Tanja Morsink (Sen Dames -53kg) stond goed te knokken tegen Barbara Ducz uit Hongarije. Tot op
het eind bleef het 0-2 voor de Hongaarse totdat de laatste 20 sec een niet geraakte trap naar het
hoofd 3 tegenpunten opleverde.
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Jeremiah Serhalay (Sen Heren -54kg)artij overtuigend met 10-1 van Jake Concannon uit Ierland
maar moest zijn tijdens de tweede partij stoppen vanwege een hakblessure.

Joyce van Baaren (Sen Dames -62kg) won haar eerste partij van de sterke Antonija Zeravica in de
gp-ronde na een 2-2 gelijkspel.
In de tweede parij verloor ze nipt met 4-5 van de Iraanse Sousan Hajipourgoli.

Robert Dannenberg (Sen Heren +87kg) zorgde voor spektakel met zijn harde stoten maar verloor
desondanks met 1-4 van Martin Sio uit Argentinie

Caner Sucuoglu (Sen Heren -63kg)speelde met 5-5 gelijk tegen Australie en verloor de gp-ronde.
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