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Belgium Open 2017 

Op 18 en 19 maart 2017 vonden de Belgium Open Taekwondo Championships 2017 in sporthal de 

Soeverein in Lommel in België plaats. Op dit toernooi waren er prijzen te verdelen op twee 

onderdelen, namelijk op het onderdeel stijl en het onderdeel sparren.  

Sparren: 

Dit toernooi was slechts een week na de Dutch Open Taekwondo Championships. Veel deelnemers 

die in Nederland mee hadden gedaan, deden ook bij dit G1 toernooi mee. Uit heel de wereld hadden 

zich, ook nu, weer veel deelnemers ingeschreven.  

Met 4 deelnemers heeft Taekwondo Oude Luttikhuis zich ingeschreven. Allemaal moesten ze op 

zondag 19 maart de mat op.  

Jesse de Vries, uit Hengelo, (Kadetten dames -44 Kg) moest haar eerste wedstrijd tegen Duitsland 

en wist deze voortijdig met 24-4 (point gap) te winnen. Ook haar volgende tegenstandster kwam uit 

Duitsland en ook deze partij wist ze goed te controleren en overtuigend, met 28 – 11, te winnen. In de 

halve finale was Frankrijk haar opponent en ook deze partij wist ze naar zich toe te trekken en met 11 

– 4 te winnen. In de finale stond ze weer tegenover een Duitse. Deze had in de halve finale van de 

regerend Europees Kampioene gewonnen. Dit was een spannende partij die lange tijd gelijk op ging. 

Maar helaas wist de Duitse in de laatste ronde de wedstrijd naar zich toe te trekken met 18 - 10. 

Desalniettemin een erg goede prestatie van Jesse die, na de Bronzen plak op de Dutch Open, nu een 

hele mooie Zilveren medaille heeft behaald!   

Sam Bruggeman, uit Borne, (Jun dames -55kg) versloeg in haar eerste partij thuisland België met 

een mooie, maar nipte overwinning. Haar tweede partij, tegen Duitsland was de kwartfinale. Helaas 

was haar tegenstandster een maatje te groot. 

Sven Reefman, uit Almelo, (Jun heren -68kg) moest zijn partij tegen Noorwegen en deze partij ging 

gelijk op en eindigde in gelijkspel. De Golden Point  moest de winnaar opleveren en helaas was het de 

Noor die als eerste wist te scoren. 

Isabeau van Droffelaar, uit Hengelo, (Jun dames +68kg) mocht direct aantreden in de halve finale 

tegen een landgenoot. Helaas werd deze partij met een klein verschil verloren. 
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Stijl: 

Lenneke Bergboer, uit Nijverdal, startte op hetzelfde toernooi maar dan op het onderdeel stijl. Voor 
Lenneke was dit de eerste keer dat ze mee deed aan zo’n groot internationaal evenement. 
 
In Lenneke’s poule, in de categorie dames A-klasse 12-14 jaar, deden 25 deelneemsters mee uit 
verschillende landen, te weten, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Denemarken, Servië, Kroatië, Tsjechië, 
Hongarije, Oostenrijk, Servië, Zweden en Rusland.  Allen van een zeer hoog niveau. 
 
In de eerste ronde moesten er twee stijlvormen worden gelopen, waarbij er afhankelijk van de 
score, 12 deelneemsters zouden afvallen. Lenneke haalde in de eerste ronde de 6e plek met taegeuk 
6 en de 7e plek met taegeuk 5, waarmee ze riant door ging naar de volgende ronde. 
 
In de tweede ronde moest Lenneke stijlvorm 4 en 10 lopen. Poomsae 10 is een van de moeilijkste 
Taekwondo stijlvormen waarbij niet alleen lenigheid, kracht en snelheid van belang zijn, maar ook het 
evenwicht. Omdat ze nog maar een paar maand in de A-klasse zit heeft Lenneke hier nog niet veel op 
kunnen oefenen. De verwachting, dat ze de finale zou bereiken, was dus niet erg hoog gespannen,. 
Echter wist ze ditmaal respectievelijk de 5e en 7e plek te veroveren en ging daarmee met de laatste 8 
als 6e door naar de finale. 
 
In de finale ronde moest Lenneke stijlvorm 7 en 9 lopen. Het was inmiddels al avond geworden en de 
lange dag had echter z'n tol geëist. Ze werd uiteindelijk zeer verdienstelijk 8e. 
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