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NK 19 Januari 2014 

 

7 keer goud op NK Taekwondo 

 

Afgelopen weekend vond het Nederlands kampioenschap sparren plaats in de topsporthal in 

Almere. Taekwondo Oude Luttikhuis was er ook weer met een behoorlijke afvaardiging en mocht 

weer met succes huiswaarts keren.  

 

De eerste gouden medaille was er voor Sven Reefman in de klasse cadetten heren -49kg. Na knappe 

winstpartijen op o.a. Shane van Wanrooij mocht hij in de finale tegen clubgenoot Chiel Nijhuis. 

Chiel was nieuwkomer op dit NK en deed het dus zeer verdienstelijk met deze plaatsing voor de 

finale. Beide jongens hebben hard gestreden en het werd een spannende partij. Sven trok in deze 

finale aan het langste eind en is nu Nederlands kampioen.  Zilver dus voor Chiel, heel knap van 

beide jongens. 

Reshmie Oogink, dames -73kg, wist haar titel te prolongeren door in de finale te winnen met knock 

out van Aylin Akdeniz. Daarnaast werd Oogink door de Taekwondobond Nederland uitgeroepen tot 

sportvrouw van het jaar 2013!  

 

Joyce van Baaren, dames -62kg, werd dit jaar voor de 14e keer Nederlands kampioen.  
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Patrick Jonker , heren -87kg, wist te verrassen door in deze klasse goud te halen. Na diverse 

winstpartijen moest Jonker de finale tegen  Jeroen Wanrooij uit Deventer. Na een spannende partij 

wist Jonker de winst te pakken.  

 

Daarnaast was er nog goud bij de veteranen voor Wim Kloosterman, heren -68kg en Ronald Folson, 

heren -80kg.  

Ook was er nog goud voor Huliyah Simsek bij de junioren dames +68kg. 

Een andere bijzondere prestatie was er voor nieuwkomer Anna Reefman in de klasse junioren dames 

-49kg. Zij deed dit jaar voor de eerste keer mee aan het nk en wist het te schoppen tot de halve 

finale. In de halve finale verloor ze helaas op golden point, maar behaalde toch een hele mooie 

bronzen medaille. 

 Pascal Niks, heren -74kg, wist zich knap naar de finale te vechten. In de finale moest hij helaas zijn 

meerdere erkennen in Joel Remak uit Den Haag.  

 

Oude Luttikhuis kijkt tevreden terug op het NK. 

Alle prijswinnaars op een rij: 

 

Goud 

Sven Reefman  (cadetten heren -49kg) 

Hulya Simsek  (junioren dames +68kg) 

Joyce van Baaren  (senioren dames -62kg) 

Reshmie Oogink  (senioren dames -73kg) 

Patrick Jonker  (senioren heren -87kg) 

Wim Kloosterman  (veteranen heren -68kg) 

Ronald Folson  (veteranen heren -80) 

 

Zilver 

Chiel Nijhuis  (cadetten heren -49kg) 

Dewey Roemeon  (senioren dames -46kg) 

Marjolijn Abbink  (senioren dames -67kg) 

Miranda van het Reve  (senioren dames +73kg) 

Pascal Niks  (senioren heren -74kg) 

Maikel Veenstra  (veteranen heren -68kg) 

 

Brons 

Jesse Bruggeman  (cadetten heren -45kg) 

Anna Reefman  (junioren dames -49kg) 

Lot van Malssen  (junioren dames -68kg) 

Abdulkarim Yasakov  (junioren heren -59kg) 

Saskia Keizer  (senioren dames +73kg) 
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