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De move van Joel Wispels wordt aankomende Zondag 1 April om 08:40uur uitgezonden op Nederland
3. De uitzending is na het weekend ook teurg te kijken op zappsport.nl of uitzendinggemist.nl
Bron : Almelo's Weekblad

Almelose kids in populair Tros programma ZappSport
ALMELO – Sven Reefman en Joël Wispels hebben het als taekwondoka’s van Taekwondo Oude
Luttikhuis tot ‘tv-ster’ geschopt in het populaire programma ZappSport van de TROS. De crew van
ZappSport maakte afgelopen donderdag opnamen in de sportschool om een speciale traptechniek te
tonen voor het ZappSport onderdeel ‘The Move’ en dan kom je in dit geval haast zeker uit bij
Taekwondo Oude Luttikhuis. De sportschool brengt al jaren achtereen nationale kampioenen voort
en is reeds 3 jaar achtereen de sportschool met de meeste nationale teakwondotitels. Enkele weken
geleden haalde Teakwondo Oude Luttikhuis nog acht nationale titels binnen. Sven en Joël zijn daar
nog niet aan toe, maar het zijn wel talentjes die voor ‘The Move’ de speciale bewegingstechniek
konden laten zien. Spijtig was het dat presentatoren Ron Boszhard en Viviënne van den Assem er
niet bij konden zijn, maar opnametechnieken staan voor niets, dus dat wordt bij de uitzending
amper opgemerkt.
ZappSport aanwezig bij Heracles
ZappSport was bovendien aanwezig bij Heracles Almelo, waar in het Polman Stadion het onderdeel
‘De Voetbalbeweging’ werd opgenomen. De jonge Bjarne (nee, we vertellen geen achternaam) had
problemen met een bepaalde baltechniek en daarom mocht hij mee om het technische hoogstandje
van Everton Ramos Da Silva en Lerin Duarte te leren. Beide Heraclieden zijn voetbaltechnici ‘pur
sang’ en dus zal het probleem zeker verholpen zijn.
Uitzending
De uitzendingen van TROS ZappSport zijn zaterdags om 08.55 uur en zondags om 08.30 uur op
Nederland 3 te bekijken. Alleen is de uitzenddatum nog even geheim. Hou dus de
website www.zappsport.nl in de gaten zodat u kunt zien wanneer de Almelose toppers op tv zijn!
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