German Open Taekwondo 2016
Op 23 en 24 april vonden de German Open Taekwondo 2016 in Hamburg plaats. Dit toernooi is een
G1-toernooi, waar deelnemers uit de hele wereld zich voor inschrijven. O.a. het nationale team van
Korea, de bakermat van Taekwondo, is aanwezig, evenals diverse olympische en wereldkampioenen.
In totaal hebben zich 48 nationaliteiten voor dit toernooi ingeschreven. Namens Taekwondo Oude
Luttikhuis doen Joyce van Baaren, categorie Female Senior -62 Kg, Jeronimo Evers, categorie Male
Junior -45 Kg en Sven Reefman, categorie Male Junior -63 Kg, mee aan dit prestigieuze toernooi.
Jeronimo en Joyce moesten op zaterdag 23 april hun toernooi draaien., terwijl Sven dat op zondag 24
april moest doen.
Jeronimo Evers uit Enschede kwam zijn eerste partij uit tegen Michael Rautsala uit Finland. Deze
partij heeft hij goed gecontroleerd en gewonnen met een eindstand van 18 - 0. Zijn tweede partij
moest Jeronimo tegen de Duitser Leon Drosdzol. Deze Duitser begon met een voordeel aan deze
wedstrijd, aangezien hij de eerste ronde was vrijgeloot, terwijl Jeronimo maar 3 partijen had om uit te
rusten van zijn eerste partij. Ook in deze partij had Jeronimo de controle en ook deze partij wist hij met
maar liefst 19 – 4 te winnen. Op naar de halve finale. Hierin kwam hij weer tegenover een Duitser te
staan, Samuel Beganovic, maar ook deze partij werd gewonnen, met 7 – 3, en daardoor stond
Jeronimo in de finale. En ook nu weer tegen een Duitser, Marvin Pelcz. Deze tegenstander wist
helaas meer te scoren, 12 - 2, maar toch een zeer verdiende tweede plaats op dit grote internationale
toernooi.
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Joyce van Baaren uit Almelo moest haar eerste partij tegen de Poolse Karolina Ziejewska. Joyce zat
vanaf het begin goed in de wedstrijd en won met 13 -1. Vervolgens kon ze zich opmaken voor haar
partij tegen de als derde geplaatste Duitse Rabia Güleç. Vanaf het begin nam Joyce het initiatief in
deze eerste ronde en al snel kwam ze op voorsprong. De Duitse vocht erg passief gedurende deze
ronde. Vlak voor het eind kreeg ze dan ook een waarschuwing voor passiviteit. Direct daarna scoorde
de Duitse een hoofdtreffer en ging daarom met 3 -1 de tweede ronde in. Deze ronde ging gelijk op,
maar de Duitse controleerde deze ronde en wist nog een punt te scoren. De derde ronde ging Joyce
met een achterstand van 4 – 1 in. Ook nu nam ze weer het initiatief en wist ze nog terug te komen
naar 4 -2. Ondanks verwoede pogingen, tot het eind van deze partij, werd er niet meer gescoord en
werd ze helaas in deze ronde uitgeschakeld.
Zondag 24 april moest Sven Reefman, uit Almelo, de mat op en zijn eerste tegenstander was de Turk
Mucahit Altun. Deze Turk wist de partij naar zich toe te trekken en won hem uiteindelijk met 27 - 8.
Helaas een vroegtijdige uitschakeling tot gevolg hebbende voor Sven.
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