33e Open Challenge Cup Taekwondo 6 maart 2016
Zondag, 6 maart 2015, vond de 33e Open Challenge Cup Taekwondo in Tongeren in België plaats. Op
dit internationale toernooi, waarbij de deelnemers uit alle streken van Europa en zelfs Israël
komen, deden bijna 500 deelnemers mee. Een toernooi waar weer veel ervaring opgedaan kon
worden. De wedstrijdgroep van Taekwondo Oude Luttikhuis heeft er met 8 deelnemers aan
meegedaan. Ze hebben laten zien waarvoor ze zo hard trainen.
Jessie Vorderman uit Hengelo mocht als eerste van start. Haar eerste tegenstandster kwam uit
Denemarken. De wedstrijd begon voorzichtig, maar in de tweede ronde wist Jessie een mooie
hoofdtreffer te scoren. Ze hield de wedstrijd verder goed onder controle en won met 3 – 0. Haar
tegenstandster in de tweede wedstrijd kwam uit België. Je kon goed zien dat ze steeds beter wordt
in de A-klasse en deze wedstrijd won ze met 3 -1 en ze kon zich op gaan maken voor de finale. Ook
hierin trof ze een Belgische tegenstandster. Deze finale ging erg gelijk op, maar uit het niets wist
de Belgische een hoofdtreffer te maken. Jessie schakelde nog wel bij, maar dat mocht helaas niet
meer baten en ze verloor deze finale helaas met 3 – 0. Toch een mooie tweede plaats.
Isabeau van Droffelaar uit Hengelo trad in haar eerste partij een tegen een bekende Belgische.
Hier had ze al eens tegen gevochten en toen verloren. Dat werd dus een zware partij. Toch ging
deze keer de partij gelijk op, maar Isabeau wist vaker te scoren en won met 4 – 3. De volgende
partij was tegen Schotland. Hier stond ze erg scherp te sparren en wist ze veel te scoren. De partij
werd voortijdig door Isabeau beslist en met een winst van 17 – 2 kon ze zich opmaken voor de
finale. In de finale was Denemarken de tegenstandster en deze had haar eerdere partij met
overmacht gewonnen. Dat het een zware partij werd was snel duidelijk, want ze liep tegen een
achterstand van 5 – 0 op. Vervolgens ging ze voor alles of niets en wist toch de winst, op prachtige
wijze, naar zich toe te trekken en ze won de finale met 7 – 5. Goud voor Isabeau.
Jesse de Vries uit Hengelo kwam in de halve finale een bekende tegen. Deze dame uit België had
al eens gewonnen van Jesse. Het zou dus een zware partij worden en dat is ook zo gebleken. Helaas
werd deze partij met 17 – 1 verloren, maar toch een derde plaats voor Jesse.
Chiel Nijhuis uit Wierden moest zijn partij tegen België. Deze Belg begon scherp en scoorde snel
wat punten, maar door een mooie hoofdtreffer ging Chiel de tweede ronde met een klein
voorsprong in. De Belg wist Chiel uit zijn ritme te halen en scoorde meer punten als Chiel. Helaas
werd deze partij met 9 – 7 verloren, wat het einde betekende van dit toernooi.
Pascal Niks uit Almelo vocht zijn eerste partij erg scherp en zijn Belgisch tegenstander wist daar
geen antwoord op. De partij werd voortijdig beslist door Pascal met 13 – 1. In zijn tweede partij
wist zijn tegenstander, uit Luxemburg, meer weerstand te bieden. Toch wist Pascal meer te scoren
en met een 6 – 4 winst kon ook hij zich opmaken voor de finale. Daarin was Schotland zijn
tegenstander. Deze partij ging gelijk op tot dat de Schot een hoofdtreffer wist te maken, maar
omdat zijn voet even loskwam van het hoofdpantser en hem toen weer raakte werd dit gezien als
twee hoofdtreffers. Pascal wist nog wel te scoren, maar de achterstand was niet meer in te halen
en met 8 -6 wist Pascal toch de tweede plaats te pakken.
Samantha Boomsma uit Hengelo moest de eerst partij tegen België en deze Belgische begon
fanatiek aan de wedstrijd. Samantha bleef rustig en hield controle. Ze maakte mooie treffers,
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waarbij haar tegenstandster zelfs het hoofdpantser verloor tijdens een score. Deze partij werd
voortijdig beslist met 13 -1. In de finale trof ze Israël. Deze dame wist een hoofdtreffer te maken,
maar Samantha wist goed terug te komen. De Israëlische scoorde toch iets vaker en won nipt met
10 – 8. Toch een verdiende tweede plaats voor Samantha.
Luuk Klein Nagelvoort uit Vriezenveen was vrijgeloot en mocht direct in de finale aantreden tegen
Ierland. Deze Ier was erg lang en had zijn eerdere partij overtuigend gewonnen. Het zou dus een
moeilijke partij worden. Toch wist Luuk vrij snel te scoren en de Ier begon vervolgens te jagen.
Luuk bleef overzicht houden en wist slim te scoren op het moment dat de Ier miste. Langzaam liep
Luuk uit en won met 5 – 2, wat een verdiende eerste plaats opleverde.
Ronald Folson uit Zwolle moest in zijn finalepartij tegen België. De partij ging gelijk op. In de
tweede ronde begon de Belg zeer fanatiek, maar door een mooie hoofdtreffer en door zijn snelheid
en lenigheid wist Ronald de winst naar zich toe te trekken. Met 8 – 6 won hij deze partij en eindigde
op de eerste plaats.
Goud
Isabeau
Luuk
Ronald
Zilver
Jessie
Samantha
Pascal
Brons
Jesse

Van Droffelaar
Klein Nagelvoort
Folson

Cadets -59 Kg, Female-A/B
Junior -51 kg, Male-A/B
Senior -80 kg, Male-A/B

Vorderman
Boomsma
Niks

Cadets -33 Kg, Female-A/B
Junior -59 kg, Female-A/B
Senior -74 kg, Male-A/B

De Vries

Cadets -41 Kg, Female-A/B
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