German Open 3-4 Maart 2012

Resultaten :
Joyce van Baaren
Reshmie Oogink

Senioren Dames -62kg
Senioren Dames -67kg

Zilver
Goud

Afgelopen weekend vond de German Open In Hamburg plaats. Met 1400 deelnemers en vele
nationale teams afkomstig uit de hele wereld was het een mooie graadmeter voor de komende
Europese Kampioenschappen Senioren in Manchester ( 2-6 Mei 2012).
Taekwondo Oude Luttikhuis heeft deelgenomen met een team van 10 spelers waarbij Reshmie
Oogink (Senioren Dames -67kg) en Joyce van Baaren (Senioren Dames -62kg) beide een fantastische
prestatie hebben neergezet met respectievelijk goud en zilver.
Reshmie Oogink wist haar voorpartijen te winnen van Zweden en Kazakstan met 2-0 en 9-4.In de
halve finale was Reshmie met 6-2 ook te sterk voor de Turkse Nur Tatar die recent nog
gekwalificeerd is voor de OS 2012. In de finale onderging de sterke Duitse Helena Fromm(3e WK
2011) uit Duitsland hetzelfde lot (6-1) en hiermee won Reshmie overtuigend het goud in de klasse
Senioren Dames -67kg en zette hiermee een fantastische prestatie neer.
Joyce van Baaren (Sen Dames -62kg) begon haar toernooi goed met een 4-3 overwinning tegen
Wanhui Li afkomstig uit het sterke China. In haar tweede partij tegen Polen wist Joyce na een
gelijkspel het winnende punt in de verlenging te scoren. In de halve finale tegen Rusland was er
eveneens winst voor Joyce met 2-1. De finale ging nipt met 2-4 verloren tegen de ViceWereldkampioen uit China waardoor Joyce beslag kon leggen op de zilveren medaille en eveneens
een topprestatie neerzette.
Pascal Niks wist in de klasse Senioren -68kg zijn eerste partij tegen Slowakije met 5-1 te
winnen.Vervolgens was Pascal ook te sterk voor Polen met 4-1. In zijn derde partij was de Rus Minin
Konstatin te sterk die later ook het zilver won. Desondanks toch weer 2 winstpartijen voor Pascal bij
de Senioren.
Robert Dannenberg verloor in de klasse Senioren Heren +87kg helaas zijn eerste partij met 5-1 van
Samoa.

Marjolijn Abbink (67kg) won haar eerste partij met 6-1 van Polen maar verloor haar tweede partij
nipt van Iran met 1-3.

Michael Oogink (87kg) won zijn eerste partij van Belgie maar verloor eveneens zijn tweede partij
van Rusland waarbij het duidelijk zichtbaar was dat hij nadeel had van een falend elektronisch
systeem.
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Branko Bergmann (58kg)won zijn eerste partij overtuigend met 7-1 van Portugal. Zijn tweede partij
ging eigenlijk verloren door 1 moment van onoplettendheid tegen Belarus.

Jeremiah Serhalay (54kg) draaide een goede partij tegen Oostenrijk maar verloor nipt.

Caner Sucuoglu (63kg) had zijn dag niet tegen Portugal en verloor.

Tanja Morsink (53kg) begon zeer sterk tegen Duitsland maar verloor uiteindelijk omdat ze tegen een
momdolleo aanliep.
Uiteindelijk zijn we als club in het Verenigingsklassement als 5de geëindigd.
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