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3e Turkse Open Taekwondo kampioenschappen 14/15 februari 2016 

Op 14 t/m 16 februari vonden de 3e Open Turkse Taekwondo Kampioenschappen plaats. Dit toernooi 

is een G1 toernooi. Voor Taekwondo Oude Luttikhuis zijn Joyce van Baaren, Senior Female – 62 Kg, 

en Sven Reefman, Junior Male – 63 Kg, beide uit Almelo, samen met coach Thijs Oude Luttikhuis 

afgereisd naar Turkije. Ondanks dat dit de 3e versie was van deze kampioenschappen hadden zich er 

maar liefst meer dan 1.500 deelnemers, uit heel de wereld, maar vooral Europa, ingeschreven voor 

dit toernooi. 

Op zondag 14 februari moest Joyce van Baaren de mat op. In haar poule zaten 28 deelnemers en 

Joyce was als 4e geplaatst. Dat betekende dat ze de eerste ronde was vrijgeloot. Haar eerste partij 

moest zij tegen de winnares van de partij tussen de Turkse Elif Kalem en de Duitse Celina Proffen. 

De Duitse Proffen won deze partij overtuigend met 7 – 0. De partij tussen Joyce van Baarn en Celina 

Proffen ging erg gelijk op en weer moest de wedstrijd bepaald worden door een Golden Point. In 

deze ronde werd er niet gescoord. Het was helemaal gelijk, ook qua aantal hitlevels en 

waarschuwingen, dus er vond een scheidsrechters beslissing plaats. Dit komt bijna niet meer voor. 

Helaas werd deze in het voordeel van de Duitse gemaakt, die als derde op dit G1-toernooi eindigde.  

 

Maandag 15 februari was Sven Reefman aan de beurt. Hij zat met maar liefst 39 deelnemers in zijn 

poule. Zijn eerste partij moest Sven tegen Furkan Astam uit Turkije. De Turk was Sven elke keer net 

iets te slim af, ondanks dat Sven wel druk probeerde te zetten. Helaas verloor Sven zijn wedstrijd 

met 14 – 0, wat een vertekend beeld geeft van de wedstrijd, en ook voor hem betekende dit het 

einde van dit toernooi. 
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