Dutch Open Taekwondo 2016
Op 12 en 13 maart vond alweer de 43e editie van de Open Nederlandse Kampioenschappen
Taekwondo 2016 plaats. Uit heel de wereld hadden zich ruim 1.100 deelnemers aangemeld voor dit
toernooi wat over 2 dagen verdeeld was. Veel landen hadden zich voor dit toernooi met hun
Nationale Team ingeschreven, wat aangeeft dat toernooi wereldwijd hoog staat aangeschreven.
Sven Reefman uit Almelo moest het zaterdag 12 maart, in dit sterk bezette G1-toernooi, in zijn
eerste partij opnemen tegen de regerend Brits Nationaal Kampioen Joseph Marmom Halm. Dit
betrof de A-klasse Junioren Male – 63 Kg, waar 35 sporters de strijd om de hoogste plaats met elkaar
aangingen. Deze wedstrijd ging erg gelijk op en na de reguliere speeltijd was de stand gelijk, 5 – 5,
wat betekende dat een Golden Point de winnaar moest opleveren. Sven begon scherp aan deze
ronde en wist als eerste te scoren. In de volgende ronde, de achtste finale, moest hij tegen Klemen
Heric Sirotka, lid van het Sloveense nationale team, die zijn eerdere rondes ruim heeft gewonnen.
Ook deze partij ging weer gelijk op en met 8 – 8 op het scorebord moest deze partij ook met een
Golden Point beslist worden. Ook nu trok Sven aan het langste eind en kon zich opmaken voor zijn
derde partij tegen de Duitser Marlon Uwe Meinert. Deze keer werd de partij niet met een Golden
point afgesloten, maar won Sven nipt met 6 – 5. Hij kon zich op gaan maken voor de halve finale
waarin Ferhat Can Kavurat, uitkomend voor het Turkse Nationale Team, zijn tegenstander werd.
Deze Turk was een maatje te groot en wist de halve finale van Sven te winnen met 13 – 1, wat
betekende dat Sven op dit grote en sterk bezet internationale toernooi een verdiende derde plaats
heeft behaald. En dat is een erg goede prestatie.
Melissa Wartenberg uit Den Bosch, gastspeler bij Taekwondo Oude Luttikhuis, kwam uit in de
klasse Junior -55 kg, Female-A/B. Haar tegenstandster was de Poolse Natalia Nikliborc, lid van het
nationale team. De wedstrijd ging redelijk gelijk op, maar de Poolse wist de wedstrijd naar zich toe
te trekken en won met 13 – 11. Helaas was dit het einde van het toernooi voor Melissa.
Jeronimo Evers uit Enschede moest de tweede dag van dit toernooi. Hij komt uit in de klasse
Juniors Male A -45, waar hij de strijd moest aangaan met 22 andere deelnemers in zijn poule. Zijn
eerste wedstrijd moest hij tegen de Brit, Mohammed Nour. Hij ging goed van start op dit toernooi
en won deze partij ruim met 10 - 5. Zijn volgende partij was tegen Yassine Khay uit België. Hier had
hij weinig moeite mee en de partij werd voortijdig met 16 – 4 beslist. In de halve finale was Emircan
Onus, lid van het Duitse Nationale team, zijn tegenstander. Deze Duitser had zijn beide eerdere
partijen voortijdig beslist. Het zou dus een zware partij worden. Deze Duitser scoorde meer en won
deze halve finale met 14 – 9. Ook voor Jeronimo betekende dit een derde plaats en erg goede
prestatie.
Joyce van Baaren uit Almelo kwam uit in de klasse Seniors Female A -62, waarin in totaal 30
deelnemers zich hadden ingeschreven. Bij de senioren wordt gekeken naar hun plaats op de
wereldranglijst en op basis daarvan is Joyce als vierde geplaatst voor dit toernooi. Pejman Mezori
uit Zweden was haar eerste tegenstandster. Hier had Joyce geen enkele moeite mee en zij wist de
partij voortijdig met 13 – 1 te winnen. In haar volgende partij was Jelena Jureta uit Kroatië de
tegenstandster. In deze partij wist Joyce uit te lopen naar een eindstand van 7 – 1. De Tsjechische
Adriana Simankova, als vijfde geplaatst voor dit toernooi, werd haar volgende tegenstandster. Deze
partij werd goed gecontroleerd door Joyce en stond voor. In de laatste ronde wist de Tsjechische
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gelijk te maken en een Golden Point moest de wedstrijd beslissen. Deze werd door Joyce gemaakt
en zij mocht zich opmaken voor de halve finale, waarin ze het tegen de als eerste geplaatste Irem
Yaman, lid van het Turkse Nationale Team, moest opnemen. Deze Turkse is de regerend
wereldkampioene. Deze Turkse, en uiteindelijke winnaar van dit toernooi, vocht zeer passief en
verdedigend. Op ongelukkige wijze kwam Joyce op een 2 – 0 achterstand te staan en op dit niveau is
dat moeilijk in te halen. Omdat Joyce de aanval moest kiezen en dus risico moest nemen wist de
Turkse uit te lopen naar een eindstand van 5 – 0. Dat betekende ook voor Joyce een mooie en
verdiende derde plaats.
Met drie derde plaatsen heeft Taekwondo Oude Luttikhuis laten zien internationaal goed mee te
kunnen komen.
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