EK Senioren Manchester 3-6 Mei 2012
Zondag 29-4-2012
Maandag 30 April op Koninginnedag vertrekken 3 spelers van Taekwondo Oude Luttikhuis naar
Manchester.
Michael Oogink (Heren +87klg), Joyce van Baaren (Dames -62kg) en Reshmie Oogink (Dames -67kg)
zijn door de Taekwondo Bond Nederland geselecteerd om namens Nederland deel te nemen aan de
Europese Kampioenschappen Taekwondo.
De TBN heeft in totaal 7 sporters in Nederland geselecteerd om hieraan deel te nemen.
De Europese Kampioenschappen gaan Donderdag 3 Mei van start en zullen duren tot en met Zondag
6 Mei. Michael Oogink en Joyce van Baaren mogen Donderdag aan de start verschijnen. Reshmie
Oogink mag haar opwachting maken op de laatste dag van het toernooi.
In de aanloop van dit belangrijke evenement heeft het Almelose drietal van Taekwondo Oude
Luttikhuis al diverse prijzen binnengehaald op grote ETU A-toernooien. Dit biedt een goed
perspectief en de 3 spelers hopen tijdens deze kampioenschappen dit te kunnen waarmaken.
Woensdag 2-5-2012
Vandaag is de loting bekend gemaakt.
Michael Oogink
: Partij 1 Spanje, partij 2 Italie, partij 3 Azerbadzjan of Turkije
Joyce van Baaren : Partij 1 Cyprus, partij 2 Duitsland of Belarus
Reshmie Oogink

: Partij 1 Cyprus, partij 2 Zweden of Griekenland
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Donderdag 3-5-2012
Joyce van Baaren wint brons op de EK in Manchester

Joyce van Baaren heeft Donderdag 3 Mei beslag kunnen leggen op de bronzen medaille tijdens de
Europese kampioenschappen in Manchester. De speelster van Taekwondo Oude Luttikhuis kwam uit
in de klasse Dames Senioren tot 62kg.
In haar eerste partij wist Van Baaren overtuigend met een technisch knock-out te winnen van
Cyprus.In de kwartfinale was de Almelose eveneens te sterk voor Darya Zobuvich uit Belarus. Na een
schitterende hoofdtreffer wist Van Baaren de atleet uit Belarus op afstand te houden met als
einduitslag 7-3.Tijdens de halve finale vond er een zeer spannende strijd plaats tegen Marlene
Hornois uit Frankrijk die zich recent nog wist te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Van
Baaren zette een tactisch zeer sterke partij neer waarbij duidelijk zichtbaar was dat de Française
moeite had met het spel van de Nederlandse. Luttele secondes voor het eindsignaal wist Harnois
met 7-6 langszij te komen waardoor Van Baaren genoegen moest nemen met een derde plek.De
Francaise won uiteindelijk overtuigend de Europese titel. Brons met een gouden randje voor Van
Baaren dus die mag terugkijken op een uitstekend optreden.
Michael Oogink (Sen Heren +87kg), eveneens afkomstig van Taekwondo Oude Luttikhuis, begon met
een zeer spannende en gelijkopgaande strijd tegen Spanje. Na 3 rondes was de stand 7-7 en Oogink
wist in de verlenging het winnende punt te scoren. Vervolgens mocht Michael Oogink tegen Italië
aantreden. Deze was helaas die dag iets te sterk voor Michael Oogink, de Italiaan won uiteindelijk
ook de Europese titel die dag.
Zondag 6 Mei zal de laatste speler van sportschool Oude Luttikhuis, Reshmie Oogink, haar
opwachting maken in de klasse Senioren Dames -67kg.
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Zondag 6-5-2012
Reshmie Oogink wist in de klasse Senioren Dames -67kg haar eerst partij met 10-1 te winnen na
opgave tegen Timothea Diola uit Cyprus.
In de kwartfinale mocht ze uitkomen tegen Elin Johansson uit Zweden. Reshmie kreeg helaas niet
haar vorm te pakken en verloor met 10-2.
De Turkse Nur Tatar werd uiteindelijk Europees Kampioen in deze klasse.
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