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Europese Club Kampioenschappen Turkije 2016 

Van 18 t/m 20 februari vonden de vierde Europese Club Kampioenschappen Turkije 2016 in Antalya 

in Turkije plaats. Binnen nog geen week is dit het tweede grote toernooi in Turkije. Voor 

Taekwondo Oude Luttikhuis zijn Joyce van Baaren, Senior Female – 62 Kg, en Sven Reefman, Junior 

Male – 63 Kg, beide uit Almelo en onder begeleiding van coach Thijs Oude Luttikhuis, deelnemers 

aan dit G1-toernooi. Ruim 760 deelnemers, voornamelijk uit Europe, hebben zich ingeschreven voor 

dit toernooi. 

In totaal hadden zich 18 deelnemers zich ingeschreven in de poule van Joyce van Baaren, waarbij 

zij als derde is geplaatst. Donderdag 18 februari moest zij haar eerste wedstrijd sparren tegen de 

Oostenrijkse Michelle Kralits. De partij ging van beide kanten uit fanatiek van start. Joyce 

controleerde de wedstrijd, maar er werd niet gescoord. In de tweede ronde ging de Oostenrijkse 

voortvarend van start, maar Joyce controleerde de ronde goed en werd steeds dominanter. Een 

poging van haar om een hoofdtreffer te maken ging rakelings langs het hoofd van de tegenstandster. 

Ook in deze ronde werd er niet gescoord. In de derde ronde controleerde Joyce nog meer en was 

veel dominanter. Ze liet zien dat ze wou winnen. De Oostenrijkse kreeg conditionele problemen en 

deed niet al te veel meer. Wel hield ze haar dekking goed dicht en ondanks dat Joyce duidelijke de 

betere was, in heel de wedstrijd, werd ook in deze ronde gescoord. Gevolg was dat de wedstrijd 

met een Golden Point beslist moest worden en ook nu werd er weer niet gescoord. Omdat Joyce 4 

hitlevels had in deze ronde en haar tegenstandster geen een,  werd Joyce tot winnaar van deze 

wedstrijd uitgeroepen. 

Haar tweede partij moest ze uitkomen tegen de Turkse Nur Ogus, die op overtuigende wijze van een 

landgenoot heeft gewonnen. De Turkse begon fel aan de partij, maar Joyce bleef rustig en 

controleerde de eerste ronde. Ze bleef goed kijken en pakte haar kansjes en ging met een 

voorsprong de tweede ronde in. Ook nu bleef ze goed kijken, scoorde en controleerde de ronde. De 

Turkse deed haar uiterste best, maar wist niet te scoren. Dit in tegenstelling tot Joyce, die o.a. een 

mooie hoofdtreffer maakte. De Turkse kreeg nog een punt, wegens twee waarschuwingen, maar dat 

hielp niet meer. Met 9 – 1 werd deze wedstrijd gewonnen. Joyce kon zich opmaken voor de halve 

finale. 

De halve finale was de Kroatische Ivana Babic haar tegenstandster. Zij had haar 3 voorgaande 

partijen ruim gewonnen. De Kroatische kreeg 3 maal een punt voor een stoot. De eerste 2 keren 

hield ze beide keren eerst het been van Joyce vast en scoorde vervolgens. Door de niet oplettende 

scheidsrechters werd dit niet bestraft, hiervoor kun je helaas geen kaart trekken. Twee keer kwam 

de Kroatische daardoor weer op gelijke hoogte, terwijl er geen punt had moeten zijn, plus een 

waarschuwing waardoor het verschil groter zou moeten worden. Bijzonder zuur en onterecht. De 

Golden Point ronde werd verloren omdat de Kroatische 3 hitlevels had en Joyce 2. Als Joyce 1 

hitlevel meer had, dan had ze alsnog gewonnen omdat de Kroatische 1 waarschuwing had.  

Uitslag was bijzonder zuur. Soms verlies je een partij, maar zet je een tactisch zeer sterke partij 

neer en dan zo verliezen is bijzonder erg jammer. 

 

Desondanks toch een mooie bronzen plak, maar een finaleplek was absoluut terecht geweest.  

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/


 

 
Taekwondo Oude Luttikhuis geeft les in:   Almelo, Hengelo, Lochem, Vroomshoop en Zwolle 
 
Kijk voor informatie op: www.tkdoudeluttikhuis.com  

 

Op vrijdag, 19 februari, was het de beurt aan Sven Reefman uit Almelo. Hij moest aantreden tegen 

Mykyta Mazur uit Oekraïne. Beide begonnen ze fel aan deze partij en Sven wist vroeg in de eerste 

ronde een mooie hoofdtreffer te maken. Zijn tegenstander wist ook te scoren in de ronde, maar 

met een 3 – 1 voorsprong ging Sven naar de tweede ronde. De tweede ronde begon de Oekraïner 

weer erg fel, maar ook ongecontroleerd. Sven bleef goed kijken, maar ondanks dat wist zijn 

tegenstander toch een puntje te scoren en met 3 – 2 werd de derde ronde begonnen. Weer begon 

zijn tegenstander fel en ongecontroleerd. Sven bleef rustig en wist een paar keer te scoren. Zijn 

tegenstander haalde alles uit de kast en zat een paar keer dicht bij een hoofdtreffer, maar omdat 

Sven rustig bleef, wist hij niet te scoren en Sven won deze partij met 5 – 2. 

Zijn volgende partij, de kwartfinale moet Sven tegen de Spanjaard Abel Seoane Santamaria, die de 

eerste ronde was vrijgeloot. Daarmee gaat de Spanjaard met een voordeel deze partij in. Ondanks 

dat begon Sven erg scherp aan de eerste ronde en zette daarmee de Spanjaard goed onder druk. 

Dat was goed merkbaar, want de Spanjaard kreeg veel waarschuwingen in deze eerste ronde. Sven 

scoorde goed en maakte een mooie hoofdtreffer. De tweede ronde leek de Spanjaard sterk terug te 

komen, maar Sven reageerde daar goed op. Nu moest de Spanjaard in de derde ronde risico nemen 

om de wedstrijd nog naar zicht toe te trekken, maar Sven bleef de controle houden en kwam niet 

meer in gevaar. Met 6 – 4 winst gaat Sven door naar de halve finale en zijn tegenstander wordt 

Maksym Nosulya, ook uit Oekraïne. 

De halve finale betekent ook dat de tegenstander beter wordt. Vooraf was wel duidelijk dat het 

geen makkelijke partij zou worden. Op zich ging deze partij best gelijk op. Maar door 2 foutjes 

kreeg hij 2 hoofdtreffers tegen. Op dit niveau wordt dat meteen afgestraft. Het verschil in punten 

werd daardoor te groot en kon niet meer voldoende goed gemaakt worden. Uiteindelijk was de 

eindstand 10 – 3 voor de Oekraïner. Dat betekent dat ook Sven, naast Joyce, een bronzen plak mee 

terugneemt naar Almelo. Gezien wat hij dit toernooi heeft laten zien, mag Sven tevreden 

terugkijken op dit G1 toernooi. 
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