3 keer goud, 4 keer zilver en 1 keer brons voor Taekwondo Oude Luttikhuis
Het eerste Taekwondo toernooi in 2016 vond op 30 januari 2016 plaats in Diest in België. Daar
vonden zaterdag de Keumgang Open plaats, een jaarlijks terugkerend goed bezet toernooi wat
inmiddels zo groot is, dat ze dit over 2 dagen hebben verdeeld.
Op zaterdag vond het toernooi plaats voor de A-klasse en daar werd Taekwondo Oude Luttikhuis
vertegenwoordigt door 15 deelnemers. Veel deelnemers kwamen uit Europa, maar er waren ook
deelnemers die helemaal uit Australië en Mexico waren gekomen.
We hebben op dit toernooi wedstrijden gezien op een hoog niveau.
Jeronimo Evers uit Enschede kwam uit in de klasse Junior -45 kg, Male-A/B. Hij was erg gretig en
liet dit in al zijn partijen zien. In de voorronden, maar ook in de finale heeft Jeronimo zijn partijen
ruim gewonnen, waardoor hij de terechte kampioen is geworden en dus goud heeft gewonnen.
Melissa Wartenberg uit Den Bosch kwam uit in de klasse Junior -55 kg, Female-A/B. In de
voorronde won ze overtuigend, maar in de finale moest echt alles uit de kast halen en met een klein
verschil wist ze toch de gouden plak binnen te halen.
Ronald Folson uit Zwolle kwam uit in de klasse Senior -80 kg, Male-A/B. Ondanks dat hij al jaren uit
mag komen bij de veteranen, doet hij nog steeds mee bij de senioren. In de voorronden stond hij op
een gegeven moment achter met maar liefst 8 – 2, maar op spectaculaire wijze wist hij met
wilskracht de partij naar zich toe te trekken en alsnog met de winst de partij te winnen met 10 – 9.
In de finale was hij superieur en deze werd door een te groot puntenverschil na de tweede ronde
beëindigd. Goud voor Ronald Folson.
Isabeau van Droffelaar uit Hengelo kwam uit in de klasse Cadets -59 Kg, Female-A/B. In de finale
stond ze de hele wedstrijd voor, maar vlak voor het einde lette ze even niet op. Dit moment pakte
haar tegenstandster aan en scoorde een hoofdtreffer, waardoor Isabeau haar voorsprong uit handen
gaf. De resterende tijd was te kort om dit nog recht te zetten. Toch een zilveren plak voor Isabeau.
Samantha Boomsma uit Hengelo kwam uit in de klasse Junior -59 kg, Female-A/B. In de voorronde
controleerde ze haar partij goed en won deze. In de finale daarentegen kwam ze in de eerste ronde
op een achterstand te staan. Ze liet in de 2e en 3e ronde zien alles uit de kast te willen halen en gaf
zich helemaal. Helaas was de achterstand net iets te groot om deze in te halen. Toch een verdiende
tweede plaats voor Samantha.
Sven Reefman uit Almelo kwam uit in de klasse Junior -63 kg, Male-A/B. Zijn eerste partij won hij
met groot verschil en de partij werd dan ook voortijdig gestopt. In de finale moest hij het opnemen
tegen iemand die hem uit zijn ritme wist te halen. Ondanks diverse pogingen van Sven, wist hij deze
partij niet te winnen en met een verdiende tweede plaats werd deze finale beëindigd.
Pascal Niks uit Almelo kwam uit in de klasse Senior -74 kg, Male-A/B. Pascal stond erg scherp te
sparren en wist zijn eerste twee partijen met een groot puntenverschil te winnen. In de finale trof
hij een tegenstander uit Duitsland. Conditioneel had Pascal veel gegeven in zijn eerste partijen en
dat zag je. Toch gaf hij ook nu weer alles. Daarnaast was de Duitser ook een erg sterke
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tegenstander. Meer zat er niet in voor Pascal en met deze rentree heeft hij een zilveren plak
gewonnen.
Jesse de Vries uit Hengelo kwam uit in de klasse Cadets -41 Kg, Female-A/B. Dit was haar tweede
“grote” toernooi, waarbij ze ook hoofdtreffers mocht maken. In haar eerste partij wist ze deze naar
zich toe te trekken en won deze met mooie cijfers. In de halve finale trof ze iemand die meer
ervaring had op het hoogste niveau. Met grote inzet heeft Jesse deze partij gespart. Helaas mocht
dit niet baten en een verdiende bonzen plak mocht ze mee naar huis nemen.
De overige deelnemers verloren in de voorrondes hun eerste of tweede partij, waardoor ze helaas
waren uitgeschakeld voor de podium plaatsen.
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