3 x goud, 1 x zilver en 2 x brons voor Taekwondo Oude Luttikhuis op de International Masters
NRW 2015
Op 26 en 27 september vonden de Internationale Masters NRW 2015 plaats in Bonn in Duitsland.
Met ruim 800 deelnemers uit heel Europa, maar ook uit Egypte, Afganistan, Iran en zelfs Australië,
is dit inmiddels een groot toernooi met internationale allure, waarbij het aantal deelnemers is
verdubbelt t.o.v. 2014.
Met 18 deelnemers heeft Taekwondo Oude Luttikhuis deelgenomen aan dit toernooi.
Op zaterdag, 26 oktober kwam de LK I aan de start, bij ons de A-klasse. Het werd al snel duidelijk
dat dit toernooi een erg hoog niveau had.
Amelia Keizer wist de hoogste podiumplaats op te
eisen, en dat was terecht. Na van haar
tegenstandsters in de voorrondes op gecontroleerde
wijze te winnen moest ze tegen een Duitse de finale
vechten. Amelia stond er erg scherp in en wist al snel
haar puntjes te scoren. Vlak voor het einde van de
eerste ronde plaatste zij een gerichte stoot op de
borstkast van de tegenstandster, die vervolgens alle
adem kwijt was. De Duitse kon niet verder en op zeer
overtuigende wijze wist Amelia, door technisch knockout, de eerste plaats mee naar huis te nemen.
Amelia Keizer maakt een hoofdtreffer.
Samantha Boomsma wist de bronzen plak te winnen. In
de voorronde had ze geen enkele moeite met haar
tegenstandster. In de halve finale moest ze aantreden
tegen een lid van de nationale selectie van Turkije.
Deze was helaas een maatje te groot, maar toch een
goede prestatie in dit sterke deelnemersveld.

Samantha Boomsma treft haar tegenstandster op het hoofd.
Jesse de Vries nam voor het eerst mee aan zo’n “groot” toernooi. Wat bijzonder was, dat in
Duitsland, alle deelnemers naar het hoofd mogen trappen, dit in tegenstelling tot Nederland.
Omdat dit “nieuw” is voor Jesse, had ze hier wat moeite mee. Desondanks was het een goede
partij en wist ze toch de bronzen plak te winnen.
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Zowel Sven Reefman als Chiel Nijhuis wisten hun eerste partij te winnen, maar verloren de tweede
partij, wat betekende dat ze helaas waren uitgeschakeld. De overige deelnemers werden op
zaterdag in hun eerste partij uitgeschakeld.
Op zondag kwamen 4 deelnemers uit in de LK II klasse, dit is tot en met de groen/blauwe band.
Sam Bruggeman draaide een goed toernooi. In de finale gaf ze haar tegenstandster geen kans en
met een eindstand van 12 – 0 wist Sam de eerste plaatst te halen, nadat ze de twee eerdere
partijen op zeer overtuigende wijze wist te winnen met 19 – 0 en 22 – 4.
Stan Klein Nagelvoort wist zijn eerste partij ook overtuigend te winnen. Zijn tweede partij was
andere koek. Zijn tegenstander liep langzaam op hem uit, maar maakte veel persoonlijke fouten
waardoor hij waarschuwingen en uiteindelijk strafpunten kreeg. Krijgt men uiteindelijk 5
strafpunten, dan wordt men gediskwalificeerd. Dat was nu het geval, waardoor Stan de wedstrijd
reglementair heeft gewonnen en uit mocht komen in de finale. In de finale ging het gelijk op, maar
Stan wist iets vaker te scoren, waardoor hij de finale won met 11 – 8 en ook de gouden plak kon
meenemen.
Shaquille Poese kwam uit bij de senioren. In de finale werd er een harde en mooie strijd geleverd.
De sporters waren aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk werd Shaquille in deze finale verslagen met een
klein verschil, 26 – 23, wat een zilveren plaats opleverde. Een mooi resultaat.
Ook voor Niek Klein Nagelvoort gold dat hij voor het eerst mocht scoren op het hoofd, maar omdat
zijn tegenstander hiermee meer ervaring had, won hij en was dit het eindstation voor Niek op dit
toernooi.
Goud
Amelia Keizer

LK I

Juniors B female (-55 kg)

Hengelo

Sam Bruggeman

LK II

Juniors C female (-51 kg)

Hengelo

Stan Klein Nagelvoort

LK II

Juniors B male (-49 kg)

Vriezenveen

LK II

Seniors male (-54 Kg)

Zwolle

Samantha Boomsma

LK I

Juniors A female (-5( kg)

Hengelo

Jesse de Vries

LK I

Juniors C female (-39 kg)

Hengelo

Zilver
Shaquille Poese
Brons
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