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Nationale Kampioenschappen Taekwondo Sparren 7 mei 2015 

Het team van Taekwondo Oude Luttikhuis heeft de tweede plaats gehaald in het teamklassement bij de Nationale 

Kampioenschape Taekwondo 2016. Hierin hebben ze 6 gouden, 6 zilveren en 7 bronzen plakken weten te winnen. 

Op zaterdag, 7 mei, vonden de Nationale Kampioenschappen Taekwondo 2016 plaats en ook dit jaar werden deze 

gehouden in het Topsportcentrum in Almere. Ruim 260 deelnemers hadden zich voor dit toernooi ingeschreven. 

Taekwondo Oude Luttikhuis had zich ingeschreven met 22 deelnemers, waarbij Anna Reefman zowel bij de 

Junioren als de Senioren deelnam, wat kan als je 17 jaar bent. Ook dit jaar werd er weer gestreden bij de Cadetten, 

12 t/m 14 jaar, de Junioren, 15 t/m 17 jaar, de Senioren, 17 jaar en ouder, en de veteranen, 35 jaar en ouder. In al 

deze leeftijdscategorieën was Taekwondo Oude Luttikhuis met deelnemers vertegenwoordigd. 

Jesse de Vries uit Hengelo verloor haar partij tegen de latere Nationaal Kampioene. Toch een derde plaats voor 

Jesse voor wie dit haar eerste Nationale Kampioenschap was. 

Voor Sam Bruggeman uit Hengelo was dit ook haar eerste Nationale Kampioenschap. In haar eerste partij was ze 

oppermachtig en  won deze voortijdig door een te groot (punten)verschil. In de halve finale gaf haar tegenstandster 

meer weerstand. Helaas werd deze partij verloren van de latere winnaar en won Sam brons. 

Isabeau van Droffelaar uit Hengelo mocht direct de finale vechten en dat deed ze met erg veel overtuiging. 

Voortijdig werd de wedstrijd door haar gewonnen wegens een te groot puntenverschil. Daarmee haalde ze haar 

eerste Nationale titel binnen. 

Delano Risakotta uit Nijverdal wist zijn eerste partij ook op overtuigende wijze te winnen. In de finale waren hij en 

zijn tegenstander aan elkaar gewaagt en na de reguliere speeltijd stond het gelijk. Een Golden Point moest de 

winnaar opleveren. Helaas wist zijn tegenstander deze te maken. Toch een hele mooie tweede plaats voor Delano. 

Sven Smith uit Almelo deed ook voor het eerst mee bij de Nationale Kampioenschappen. Zijn eerste wedstrijd 

moest hij nog even wennen en het leek er op dat hij uitgeschakeld zou worden. Echter 10 seconden voor de eindtijd 

wist hij een mooi hoofdtreffer te maken en trok daarmee de winst naar zich toe. In de finale ging het toch wat 

makkelijker en deze wist hij voortijdig te beëindigen, waarmee hij de Nationale titel opeiste. 

Anna Reefman uit Almelo deed zowel bij de junioren als bij de senioren mee. Als je 17 jaar oud bent mag je in 

beide categorieën uitkomen. In haar eerste partij bij de junioren controleerde Anna de wedstrijd goed en won deze 

met een groot verschil. De finale moest ze tegen de regerend nationaal kampioene en daar gaf ze goed weerstand. 

Helaas wist haar tegenstandster meer te scoren, waardoor Anna een mooie tweede plaats heeft behaald. Bij de 

senioren moest ze in de halve finale tegen de latere Nationaal Kampioene. Deze werd helaas verloren en ze won 

brons bij de senioren. 

Samantha Boomsma uit Hengelo trof in de finale een tegenstandster uit Oldenzaal. Vanaf het begin liet ze met 

overmacht zien de Nationale Titel te willen opeisen. Haar tegenstandster kon weinig inbrengen tegen Samantha en 

naast het grote puntenverschil maakte Samantha een hoofdtreffer waardoor haar tegenstandster knock-out ging en 

de Nationale Titel naar Samantha ging. 
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Rick Baks uit Hengelo heeft lange tijd niet kunnen sparren wegens een blessure en dit was zijn eerste toernooi 

sinds lange tijd. Zijn eerste wedstrijd wist hij desalniettemin met groot puntenverschil te winnen. In de halve finale 

ging het gelijk op, maar zijn tegenstander, en latere Nationaal Kampioen, wist iets vaker te scoren. Een verdiende 

derde plaats voor Rick. 

Jeronimo Evers uit Enschede wist de halve finale voortijdig te winnen en vervolgens moest hij de finale tegen de 

tegenstander die Rick had uitgeschakeld. De wedstrijd ging gelijk op en was daardoor erg spannend. Toch wist zijn 

tegenstander met 1 puntje verschil te winnen, waardoor Jeronimo de tweede plaats opeiste. 

Luuk Klein Nagelvoort uit Vriezenveen had een mooie eerste wedstrijd. De puntenscore ging over en weer en 

lange tijd was het onduidelijk wie zou gaan winnen, maar in de laatste minuut wist Luuk een paar mooie treffers te 

maken en trok hij de wedstrijd naar zich toe. In de halve finale gaf zijn tegenstander  iets meer weerstand en verloor 

Luuk, helaas, met een klein puntenverschil van de latere Nationaal Kampioen. Een verdiende derde plaats voor 

Luuk. 

Sven Reefman uit Almelo won zijn eerste partij voortijdig met overtuiging. In zijn tweede partij, de halve finale wist 

hij ook meer te scoren en daarna kon hij zich opmaken voor de finale. Deze finale ging erg gelijk op en was 

spannend tot het einde. Helaas wist zijn tegenstander vlak voor het eind nog te scoren, wat betekende dat Sven de 

tweede plaats heeft behaald. 

Tanja Morsink uit Enschede wist in de halve finale helaas niet te winnen van haar tegenstandster en haalde 

daardoor de derde plaats. 

Rachel Poortman uit Wierden wist in de halve finale helaas ook niet te winnen van haar tegenstandster en won 

daardoor ook brons. 

Mandy Roethof uit Hengelo wist in de halve finale goed de controle te houden en liep uit naar een ruime 

voorsprong. Door deze winst stond ze in de finale. Helaas wist haar tegenstandster in de finale meer te scoren, 

waardoor Mandy een mooie tweede plaats behaalde. 

Pascal Niks uit Almelo had verreweg de grootste poule op dit Nationale Kampioenschap. In zijn eerste en tweede 

partij wist hij te winnen met een klein verschil. De halve finale wist hij daarentegen met een groot verschil te winnen, 

met als gevolg dat hij finale heeft gehaald. Helaas waren de partijen van Pascal zo dicht op elkaar, waardoor hij 

geen tijd had zich te herstellen voor de finale. Bij zijn tegenstander was dat minder het geval. Toch een zeer 

verdiende tweede plaats voor Pascal. 

Ronald Folson uit Zwolle heeft met zijn 44 jaar laten zien nog steeds op het hoogste niveau mee te kunnen komen. 

Zijn eerste partij won hij op punten en zijn tweede partij controleerde hij vanaf het begin en won hij met een groot 

puntenverschil. Hierna kon hij zich opmaken voor de finale, waarin hij weer mooie technieken liet zien. Ook de finale 

won hij overtuigend en hierdoor is hij zeer verdiend Nationaal Kampioen. 

Robert Dannenberg uit Almelo had een wel zeer bijzonder toernooi. In zijn poule, met 6 deelnemers, werd hij de 

eerste ronde vrijgeloot. In de tweede ronde kwam zijn tegenstander niet opdagen en in de finale had zijn 

tegenstander zich teruggetrokken wegens een blessure. Zonder te vechten haalde Robert hierdoor zijn eerste 

Nationale Titel binnen. 

Tom Ladeweerd uit Rijssen kwam uit bij de veteranen en dat deed hij zeer verdienstelijk. De halve finale wist hij 

goed te controleren en met een groot puntenverschil te winnen. In finale ging het bijna niet anders. Ook deze 

controleerde hij vanaf het begin. Zijn tegenstander wist niet te scoren, terwijl Tom veel mooi treffers maakte en daar 

mee Nationaal Kampioen is geworden. 

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/


 

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

Goud en daarmee Nationaal Kampioen    

Isabeau Van Droffelaar A Cadets female (-59 kg) Hengelo 

Sven Smith A Cadets male (-65 kg) Almelo 

Samantha Boomsma A Juniors female (-59 kg) Hengelo 

Robert Dannenberg A Seniors male (+87 kg) Almelo 

Ronald Folson A Seniors male (-80 kg) Zwolle 

Tom Landeweerd A Veterans male (+80 kg) Rijssen 

       
Zilver       

Delano Risakotta A Cadets male (-53 kg) Nijverdal 

Anna Reefman A Juniors female (-52 kg) Almelo 

Jeronimo Evers A Juniors male (-45 kg) Enschede 

Sven Reefman A Juniors male (-63 kg) Almelo 

Mandy Roethof A Seniors female (-73 kg) Hengelo 

Pascal Niks A Seniors male (-74 kg) Almelo 

       
Brons       

Jesse De Vries A Cadets female (-41 kg) Hengelo 

Sam Bruggeman A Cadets female (-51 kg) Borne 

Rick Baks A Juniors male (-45 kg) Hengelo 

Luuk Klein Nagelvoort A Juniors male (-48 kg) Vriezenveen 

Anna Reefman A Seniors female (-53 kg) Almelo 

Tanja Morsink A Seniors female (-53 kg) Enschede 

Rachel Poortman A Seniors female (-73 kg) Wierden 
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