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Belgian Open Taekwondo 2016 

Op 19 en 20 maart, een week na de Dutch open 2016, vonden de 37e Open Belgische 

Kampioenschappen Taekwondo 2016 plaats. Uit heel de wereld hadden zich ruim 1.300 deelnemers 

aangemeld voor dit toernooi wat ook over 2 dagen verdeeld was. 

Joyce van Baaren uit Almelo kwam uit in de klasse Seniors Female A -62. Joyce is als tweede 

geplaatst voor dit toernooi, waarbij in haar poule zich in totaal 17 deelnemers hadden 

ingeschreven. Op zaterdag 19 maart moesten de senioren de mat op en de eerste wedstrijd moest 

Joyce tegen de Franse Lea Cherbouquet. Deze partij werd goed door Joyce gecontroleerd en met 

een eindstand van 6 – 2 kon ze zich opmaken voor haar volgende partij tegen de Russische Elena 

Evlampyeva, die haar wedstrijd met een Golden point wist te winnen. Deze ging gelijk op en na de 

reguliere speeltijd was de stand 1 – 1 en een Golpen Point moest de beslissing brengen. Joyce wist 

deze als eerste te maken en door deze winst moest ze in de halve finale tegen een lid van de 

Spaanse Nationale selectie, Jone Magdaleno Albizu, die haar kwartfinale van de als derde geplaatste 

Russische Marina Cheshuina wist te winnen. Deze partij ging gelijk op, maar werd helaas nipt 

verloren met 3 – 2. Dit betekende na haar eerste plaatst op de Sloveense open, haar derde plaatst 

op de Dutch open en een derde plaats op de Europese Club Kampioenschappen Turkije 2016  een 

vierde podiumplaats in de laatste vier toernooien, wat een erg goed prestatie genoemd mag 

worden. 
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Jeronimo Evers uit Enschede moest de tweede dag van dit toernooi. Hij komt uit in de klasse 

Juniors Male A -45. De Belg Yassin Saidi Raihani was zijn eerste tegenstander op dit G1-toernooi. Hij 

begon erg goed aan dit toernooi en wist zijn eerste partij voortijdig te beëindigen met een stand 

van 15 – 3. Zijn tweede partij moest Jeronimo tegen de Duitser Emircan Onus, die de eerste ronde 

was vrijgeloot. Helaas was deze Duitser te sterk en won deze partij met 15 – 10 van Jeronimo, wat 

uitschakeling van het toernooi betekende. 

Sven Reefman uit Almelo komt uit in de A-klasse Junioren Male – 63 Kg en moest het zondag 20 

maart, in zijn eerste partij opnemen tegen Fin Tuomas Surakka. Ook Sven begon zijn eerste partij 

erg sterk en ook hij wist deze met 14 – 2 voortijdig te beëindigen. Seidy Seye, uit België was zijn 

volgende tegenstander. Deze wist goed te scoren en daar had Sven geen antwoord op. Hij wist uit te 

lopen naar een eindstand van 9 – 2, wat ook voor Sven uitschakeling betekende van dit toernooi. 

Melissa Wartenberg uit Den Bosch, ook dit toernooi gastspeler bij Taekwondo Oude Luttikhuis, 

kwam uit in de klasse Junior -55 kg, Female-A/B. Zijn moest in haar eerste partij tegen de Duitse 

Lara Elaine Pauli. Ook Melissa wist haar eerste partij met mooi cijfers te winnen, 12 – 6. Haar 

tweede partij moest Melissa tegen Uxia Ogea Costas, lid van het Spaanse Nationale Team. Dat zij 

een zware tegenstandster was, was van te voren bekend. Toch wist Melissa de schade beperkt te 

houden, maar verloor ze de partij met 11 – 6. Ook voor haar betekende dit het einde van dit 

toernooi. 
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