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The 1st ETU Open European Master Championships 2017 

Op zaterdag 10 en zondag 11 juni vonden de 1st ETU Open European Master Championships 2017 in 
Luxemburg. Dit toernooi is georganiseerd voor veteranen. Hierbij zijn de deelnemers 35 jaar en ouder. 
Met 3 deelnemers was Taekwondo Oude Luttikhuis vertegenwoordigd op dit toernooi. In de categorie 
Men 45 – 49 jaar – 80 Kg starten Ronald Folson en Mauel Pohan en in de categorie Men 50+ – 80 Kg 
deed John Zanoni mee. Alle drie moesten ze op zondag 11 juni de mat op. 

Als eerste moest Ronald Folson uit Zwolle. Zijn tegenstander kwam uit Spanje, traditioneel gezien 
een erg goed “taekwondo”-land. Dit was een moeizame en stroeve partij. Lange tijd ging de partij 
gelijk op en bij een stand van 5 – 5 liep Ronald uit naar 12 – 5  en stuurde hij zijn tegenstander naar 
huis. Vervolgens moest hij tegen Frankrijk, een goede Taekwondoka. Ronald heeft de hele partij 
voorgestaan. De Fransman wist vaak met een harde stoot te scoren, waarop Ronald scoorde met een 
trap en ook deze, finale waardige, partij wist Ronald te winnen, met 9 - 6. In de finale trof hij een lid 
van het Nationale Team van IJsland. In deze finalepartij was Ronald duidelijk superieur aan zijn 
tegenstander. Hij was sneller, sterker, technische en tactisch beter dan zijn tegenstander. Geen enkel 
moment is hij in gevaar geweest in deze finale en deze werd dan ook met 10 – 3 gewonnen. Daarmee 
heeft Ronald Folson deze eerste editie van de ETU Open European Master Championships op zijn 
naam weten te schrijven, wat een prachtige en zeer goede prestatie is. 

Vervolgens moest John Zanoni uit Lochem in de halve finale en zijn tegenstander, oud coach van de 
Nationale Selectie, kwam uit Wit-Rusland. Ondanks dat John al langere tijd niet heeft deelgenomen 
aan wedstrijden, heeft hij een goede partij neergezet. Helaas kreeg hij een stoot tegen zijn hoofd, 
welke niet door de scheidsrechter werd gezien. Hierdoor was hij even versuft, waardoor hij een 
hoofdtreffer tegenkreeg. De rest van de partij ging redelijk gelijk op. John zette de Wit-Rus onder druk 
en speelde hem, fysiek, helemaal kapot. Met een klein verschil wist de Wit-Rus de partij te winnen en 
heeft daarna de finale met grote overmacht weten te winnen. 

Manuel Pohan uit Hilversum moest, in de halve finale, tegen de al eerder genoemde IJslander. In 
deze partij stond Manuel voor en leek het er op dat hij deze partij ging winnen. Uiteindelijk wist de 
IJslander een paar keer te scoren en werd de partij, helaas, verloren. 

Eén maal goud en twee maal brons is een prima resultaat op deze 1st ETU Open European Master 
Championships. 
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