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Clubtoernooi Stijl 19 Mei 2013 

  

Zondag 19 Mei stond er voor de eerste keer een clubtoernooi stijl op het programma. Een toernooi 

voor jong en oud, beginners en gevorderden.  

Met maar liefst 51 deelnemers ging het toernooi van start. 

Na een gezamenlijke warming up kon er gestart worden met de poules. Er werd gewerkt op 3 

velden. Er werd bijzonder hard gestreden om de ereplaatsen.  

Voor iedereen was dit een goede oefening voor de komende examens, want de spanning komt aardig 

overeen, omdat je individueel de taegueks  moet lopen terwijl er veel mensen toekijken. Daarnaast 

wordt er door de jury beoordeeld wie er het beste loopt. 

In de twee voorrondes moest iedereen individueel de taegueks lopen. Uit de voorrondes gingen er in 

totaal 4 door naar de halve finale. In de halve finale werd er tegen elkaar gestreden en met zijn 

tweeën tegelijk een taeguek gelopen. De winaar ging natuurlijk door naar de finale om te strijden 

tegen de winnaar van de andere halve finale. Ook werd er om brons gestreden.  

 

De kandidaten maakten het de jury soms erg lastig om een keuze te maken. Er werd goed gelopen.  

Het was erg leuk om te zien dat zowel jong als oud, beginner of gevorderde toch een bepaalde 

spanning hadden. Maar ook dat iedereen heel sportief naar elkaar was.  

 

Al met al kan dit toernooi een groot succes worden genoemd. Iedereen was erg enthousiast en voor 

iedereen was dit een hele goede oefening voor de komende examens.  

 

Omdat het een groot succes was, zijn we van plan om zeker twee keer per jaar een stijltoernooi te 

organiseren. 

  Poule 1  Poule 2  Poule 3 

 1 Twan Nijhuis  1 Jesper vanVondel  1 Myrthe Strijker 

 2 Thomas Wind  2 Sarah Doornekamp  2 Lisa Boks 

 3 Djayden Egbers  3 Frederique Hogenkamp  3 Leyla Degirmenci 

      

 Poule 4  Poule 5  Poule 6 

 1 Chiel Nijhuis + Jessie Vorderman  1 Delano Risakotta  1 Anna Reefman        

 2 Nvt  2 Noor Alink  2 Lisa Tooren 

 3 Famke Kloosterman  3 Luuk Klein Nagelvoort  3 Marin Grinwis 
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 Poule 7  Poule 8   

 1 Ronn Langerak  1 Johan Wiltvank   

 2 Sven Reefman  2 Nanci Gomez   

 3 Dorothee Wasserberg  3 Nvt   
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