Trelleborg Open 18-19 Februari 2012

In het weekend van 11-12 Februari stonden we met 8 spelers aan de start van Trellborg Open 2012
Ook dit jaar waren er weer vele nationale teams afgereisd naar Zweden om te strijden voor de
medailles.
Dag 1
Branko Bergmann (Sen Heren -58 kg) en Caner Suguolglu (Senioren Heren -63kg) verloren beide hun
eerste partij.
Branko haalde niet zijn normale niveau tegen de Zweed Uno Sanli (gekwalificeerd OS 2012) en
verloor met 1-2, de Zweed werd uiteindelijk eerste.
Caner begon sterk met een hoofdtreffer tegen de Engelsman Malik Jibreel maar vervolgens liet hij
alle ruimte aan zijn tegenstander.
Pascal Niks (Sen Heren -68kg) wist zijn eerste 2 partijen te winnen van Tajaw Sedaghat (Duitsland)
en Mateusz Lasek (Polen).
In de kwartfinale verloor hij van Ilan Berginkski uit Israel. Pascal bood wel goed weerstand maar
verloor desondanks met 1-7.
Tanja Morsink (Sen Dames -53kg) mocht aantreden tegen Azerbadzjan. De gehele partij heeft Tanja
voorgestaan alleen op het laatst wist de dame uit Azerbadzjan toch langszij te komen en
verloor Tanja helaas op punten.
Wim Kloosterman (Sen Heren -63kg) verloor zijn eerste partij tegen Volkan Celik uit Duitsland met
1-6.
Een falende dekking was hiervan de oorzaak.

Dag 2
Michael Oogink (Sen Heren -87kg) mocht die dag als eerste beginnen en deed dit verdienstelijk
tegen Tuvshinjargal Batmunkh uit Zweden, een 3-1 overwinning voor Michael. In de tweede partij
werd Dennis Zorko uit Zweden duidelijk opzij gezet met 13-2. In de halve finale mocht Michael
wederom aantreden tegen Florian Meyer uit Duitsland. Ditmaal ging de overwinning nipt met 3-2
naar de Duitsland die uiteindelijk ook goud won.
Desondanks een bronzen medaille voor Michael.
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Joyce van Baaren (Sen Dames -62kg) won haar eerste partij met 6-0 van Emilia Dabrowska uit
Polen. In de halve finale won ze eveneens van Carla Summerhill met 3-1. Tijdens de finale mocht ze
aantreden tegen Rabia Gulec uit Duitsland. In twee eerdere ontmoetingen wist Joyce elke keer nipt
te winnen. Ditmaal ging de Duitse nipt met de overwinning naar huis waarbij ze niet mocht klagen
met waarschuwingen die niet werden gegeven.
Eindresultaat een zilveren medaille voor Joyce.
Marjolijn Abbink (Sen Dames -67kg) had het 'geluk' dat ze gelijk tegen China mocht. Vol goede
moed gingen we van start. Een hoofdtreffer zorgde voor een achterstand maar door het tempo flink
omhoog te schroeven kwam Marjolijn weer helemaal terug in de wedstrijd.
Uiteindelijk werd met 7-8 voor de Chinese waarbij Marjolijn duidelijke de betere was.
Het puntenverloop was hierbij niet altijd even goed te volgen.

Resultaten
Zilver

: Joyce van Baaren, Senioren Dames -62kg

Brons

: Michael Oogink, Senioren Heren -87kg
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