EK -21 Jaar 18-21 April 2013
Bron : Taekwondo Bond Nederland
Zondag 21 april
Vandaag stonden er 2 Nederlanders aan de start: Giorgio Janmaat uit Amersfoort bij de heren -54kg
en Jeremiah Serhalay uit Apeldoorn bij de heren -58kg.
Giorgio moest het na een vrijloting in de 2e voorronde opnemen tegen Mert Erdogan van het altijd
sterke Turkse team. Na een spannende gelijk opgaande strijd volgde een Golden Point beslissing.
Helaas ging de winst dit keer naar de tegenstander. Mert Erdogan behaalde uiteindelijk de finale
waarin hij met 7-9 verslagen werd door de Spanjaard Carlos Gonzales Correa.
Jeremiah kwam na diskwalificatie van zijn uit Montenegro afkomstige tegenstander in de 2e ronde
uit tegen de Bulgaar Daniel Turnov. De winst ging met een minimaal verschil van 2-3 naar
de Bulgaar die uiteindelijk ook de bronzen medaille behaalde.
Zaterdag 20 april
In de klasse dames -57kg is de 16-jarige Bodine Schoenmakers uit Ravenstein in de voorrondes met
4-8 uitgeschakeld door de Russische Alexandra Zaytseva. Helaas wist de Nederlandse geen vervolg
te geven aan haar goede resultaten tijdens de recente Open Internationale toernooien en was de
20-jarige voormalige Europese cadetten kampioen uit Rusland dit keer te sterk.
Vrijdag 19 april
Na het bekend maken van de loting voor de dames -67kg werd duidelijk dat Kim Reacq uit Rosmalen
in de voorrondes een bijzonder zware tegenstander zou treffen. Farida Azizova uit Azerbaijan
was deelneemster aan de Olympische Spelen van Londen en is de regerend wereldkampioene bij de
junioren. Een titel die zij in 2012 in Sharm El-Sheikh veroverde door in de finale na een spannende
strijd de Nederlandse Aylin Akdeniz te verslaan. De partij tegen Kim was ook spannend en ging lange
tijd gelijk op. Op het eind kreeg de Azerbaijaanse echter nog een hoofdtreffer toegekend waarna
Kim de wedstrijd uiteindelijk met 3-7 verloor. Farida Azizova won vervolgens al haar verdere
partijen en daarmee ook de Europese titel.
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