Open Districtskampioenschap Noord-Oost Taekwondo Sparring en Stijl 2016
Zaterdag 23 april 2016 vonden de eerste Open Districtskampioenschappen Noord-Oost
Taekwondo Sparring plaats. Stasz van Jaarsveld deed hieraan mee bij de Aspiranten Male C -32 Kg.
In zijn poule had hij drie tegenstanders. In zijn eerste partij, tegen Jayden Bodde, was Stasz goed op
dreef en maakte hij mooie punten. Deze partij won hij dan ook met maar liefst 10 -1. Zijn volgende
partij was de finale en hierin moest hij tegen Delano Zuidema. Dit was een mooie en spannende
wedstrijd en na de reguliere tijd was het gelijk en een Golden Point moest de wedstrijd beslissen.
Helaas werd deze door zijn tegenstander gemaakt. Toch een zeer verdiende tweede plaatst voor
Stasz op dit toernooi.

Op zondag 24 april vonden vervolgens de Open Districtskampioenschappen Noord-Oost
Taekwondo Stijl plaats. Bijna 200 deelnemers hadden zich ingeschreven voor dit toernooi, welke
voor het eerst plaatsvond. Deelnemers van A-B-C-D & Para-Tkd Categorien (M/V) waren per leeftijd
ingedeeld in poules. Namens Taekwondo Oude Luttikhuis deden 2 leden mee, Lenneke Bergboer en
Dodo Wasserberg. Ook leden van de Nederlandse Stijl Selectie hadden zich voor dit toernooi
ingeschreven.
’s Morgens was de jeugd tot 18 jaar aan de beurt en moest Lenneke Taegeuk 2 en 5 lopen. Ze zat in
de poule V Aspiranten B met in totaal 7 deelnemers en behaalde met haar prestatie de eerste plaats,
welke zeer verdient was.
’s Middags was Dodo aan de beurt en zij kwam uit in de poule V 31-40 jaar A met in totaal 3
deelnemers. Zij moest teageuk 6 en poomsae Koryo lopen. Hiermee heeft ze een verdiende tweede
plaats behaald.
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