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18e Open Zuid Nederlandse Kampioenschappen Taekwondo 2016 

Op zaterdag 27 februari 2016 vonden in zaal de Schutskamp in ’s-Hertogenbosch de 18e Open Zuid 

Nederlandse Kampioenschappen Taekwondo plaats. Taekwondo Oude Luttikhuis ging met 24 

deelnemers de strijd aan op dit toernooi met andere taekwondoka’s, ondanks dat het in de 

voorjaarsvakantie viel. Er hadden zich bijna 400 deelnemers voor dit toernooi ingeschreven. 

Omdat het een goed bezet toernooi was, waren de poules erg groot en moesten de meesten veel 

partijen spelen om tot een finaleplaats te komen. Uiteindelijk hebben de deelnemers van 

Taekwondo Oude Luttikhuis in totaal 11 maal de finale bereikt, waarvan 6 x goud en 5 x zilver. 5 

Andere spelers hebben zich tot de halve finale gekwalificeerd en uiteindelijk brons gehaald. 

De pupillen gingen de ochtend goed van start. Daniel, Lewis, Rico, Royce en TJ waren goed in vorm 

en dat leverde spannende partijen op. Helaas had Quincy de waterpokken en was ze na haar eerste 

partij uitgeschakeld voor de rest van het toernooi. 

Bij de aspiranten kwamen Niek, Kaj, Luke, Troy, Stasz, Nora, Idanika en Isaac op de mat. Vooral de 

poule van Niek en Kaj was zwaar met wel 14  deelnemers. Voor Kaj was dit zijn eerste grote 

toernooi en helaas verloor hij de eerste partij. Niek had een mooie eerste partij waar de 

tegenstander geen tegenstand kon bieden, zijn tweede, derde en vierde partij waren spannend, 

maar uiteindelijk werd Niek 1e. Luke, Troy en Stasz hebben ons geweldige partijen laten zien. Tot 

het einde waren ze spannend en dit leverde uiteindelijk voor hun alle drie een 3e plaats op.   

De cadetten hebben Gijs, Famke, Jaden, Noah en Stan goed gevochten. Voor Noah was dit zijn 

eerste grote toernooi en helaas heeft hij zijn eerste wedstrijd verloren. Toch goed gevochten. Stan 

en Famke waren in goede vorm en dat leverde voor hun allebei 3 geweldige partijen op met als 

resultaat voor beiden een 1e plaats.  Jaden speelde een goede eerste partij, bij zijn tweede partij 

had hij een blessure, waardoor hij de wedstrijd niet helemaal naar zijn hand kon zetten, wat 

uiteindelijk resulteerde in een mooie 2e plaats.  Gijs heeft een mooie partij laten zien waar zijn 

tegenstander niets tegen hem kon inbrengen en uiteindelijk werd hij ook 1e. 

Bij de junioren kwam Danique uit, die na een langdurige blessure weer mee kon. Ze heeft goed 

gevochten en uiteindelijk heeft ook zij goud gewonnen. 

Bij de Senioren deden Stephan, Niels en Ivan mee en met 2 x zilver en 1 x brons hebben zij een 

mooi resultaat neergezet. 

Goud 
   TJ David Richard Pupillen female -27 kg B-klasse Almelo 

Niek Klein Nagelvoort Aspiranten male -36 kg B-klasse Vriezenveen 

Famke Kloosterman Cadetten female -51 kg  B-klasse Hengelo 

Gijs Prigge Cadetten male -49 kg C-klasse Zwolle 

Stan Klein Nagelvoort Cadetten male -49 kg B-klasse Vriezenveen 

Danique Venema Juniors female -63 kg  A-klasse Zwolle 
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Zilver 
   Rico Alfing Pupillen male -24 kg C-klasse Almelo 

Daniel Kleeman Pupillen male -27 kg C-klasse Almelo 

Jaden Rumokoy Cadetten male +65 kg B-klasse Almelo 

Niels Stock Seniors male -80 kg C-klasse Zwolle 

Stephan Driessen Seniors male -80 kg B-klasse Zwolle 

    Brons 
   Royce Grashuis Pupillen male -27 kg C-klasse Almelo 

Lewis Rumokoy Pupillen male -27 kg C-klasse Almelo 

Stasz van Jaarsveld Aspiranten male -32 kg C-klasse Rijsen/Wierden 

Luke Brink Aspiranten male -32 kg C-klasse Hengelo 

Troy Nieland Aspiranten male -40 kg C-klasse Hengelo 

Ivan Viazcan Guttierrez Seniors male -74 kg C-klasse Lochem 
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