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Reshmie Oogink wint de Open Australische Titel 

Vorige week is Reshmie Oogink, samen met coach Thijs Oude Luttikhuis, afgereisd naar Sydney in 

Australië. Dit weekend vond daar de Autralian Open 2014 plaats. 

Het toernooi is vrij belangrijk voor Reshmie. De Australian Open heeft een G2 status en dat 

betekend dat je bij goud 20 punten kunt verdienen. Momenteel staat Reshmie zevende op de 

Olympische ranglijst. Alle punten heeft ze hard nodig om zich te kwalificeren voor de Olympische 

Spelen. Zondag 17 augustus start het toernooi voor Reshmie, waarbij ze uitkomt in de 

gewichtsklasse -73KG. 

De eerste partij moest Reshmie tegen de Australische Hayley Brandon. Hier had ze weinig 

tegenstand van en deze partij werd voortijdig gestopt, aangezien het puntenverschil 12 punten was. 

Deze partij werd gewonnen met 12 – 0. Vervolgens moest ze in de halve finale tegen de Zweedse 

Casandra Ikonen. Ook deze partij werd met veel overtuiging gewonnen en voortijdig gestopt. Deze 

werd met 14 – 2 gewonnen. Op naar de finale. Haar tegenstandster hier was de Koreaanse Injong 

Lee. Dit werd een rematch van het WK in Mexico in 2013. Deze verloor Reshmie toen nipt met 4 – 3. 

De Koreaanse staat als 6e gekwalificeerd en Reshmie als 7e. 

De eerste 2 ronden gingen redelijk gelijk op. Aan het eind van de 2e ronde stond Reshmie met 3 – 2 

voor. Aan het begin van de 3e ronde scoorde de Koreaans een paar keer en Reshmie kwam achter te 

staan. Het bleef over en weer gaan totdat Reshmie een harde hoofdtreffer maakte en daarmee de 

wedstrijd naar zich toe trok. Eindstand 12 – 4 in het voordeel van Reshmie. Een zeer goed resultaat. 

Tijd om te rusten heeft Reshmie niet, want volgende week vertrekt ze alweer naar Astana in 

Kazachstan, waar ze weer mee doet aan een GrandPrix toernooi. Dit is een belangrijk moment, voor 

haar, voor het bepalen van de top 8 voor de Grand Prix finale in Mexico, later dit jaar. Dit toernooi 

is gekwalificeerd als een G8 toernooi. 

Deze reis is mede mogelijk gemaakt door PPE Almelo, Sportbedrijf Almelo, Jonker Rijopleidingen 

Almelo en Steunjeclub.nl.  
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