Taekwondo German Open 2017

Op 21 en 22 januari 2017 vonden in Hamburg de Taekwondo German Open 2017 plaats. Dit is een
hoog aangeschreven toernooi waar deelnemers, op het hoogste niveau, uit de hele wereld aan
meedoen. Taekwondo Oude Luttikhuis heeft met 4 deelnemers aan dit toernooi meegedaan. Jesse de
Vries deed mee bij de Cadetten. Sam Bruggeman, Isabeau van Droffelaar en Sven Reefman traden
aan bij de Junioren. In totaal deden er bijna 970 deelnemers mee die uit 41 landen naar Hamburg
waren gekomen. Bij dit toernooi werden er nieuwe regels en een nieuwe puntentelling toegepast. O.a.
is de waarschuwing verdwenen. Wanneer men een fout maakt, krijgt de tegenstander nu direct een
punt toegewezen. En een treffer met de voet op het pantser is nu 2 punten, wat eerst 1 punt was.
Daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd.
Jesse de Vries, uit Hengelo, kwam uit in de klasse Junior B female -44 Kg en in totaal had zij 16
deelnemers in deze poule. Dit was haar eerste deelname aan een G1 toernooi. Denemarken was de
eerste tegenstander van Jesse. Ondanks dat dit, op dit niveau, haar eerste wedstrijd was, trok Jesse
zich daar niets van aan en deze eerste wedstrijd werd met maar liefst 28 – 7 gewonnen. In haar
tweede wedstrijd was Italië haar tegenstandster. Deze wedstrijd ging erg gelijk op, helaas viel het
kwartje dubieus net de verkeerde kant op. En daardoor verloor ze haar kwartfinale met 13 – 14 van
de latere winnares.
Sven Reefman, uit Almelo, kwam uit in de klasse Junior A male -63 Kg en in totaal had hij 27
deelnemers in deze poule. Zijn eerste wedstrijd moest hij tegen Duitsland, welke hij op
overtuigende wijze met 11 – 1 wist te winnen. Bij zijn tweede partij tegen Zweden kreeg hij iets
meer weerstand, maar ook deze partij wist hij gecontroleerd naar zich toe te trekken en te winnen
met 8 – 4. In zijn derde wedstrijd, tegen Italië, ging het lange tijd gelijk op. Toch wist de Italiaan
iets vaker te scoren en met een minimaal verschil van 2 puntjes werd deze kwartfinale met 8 – 6
verloren. Toch een mooi optreden in dit sterke deelnemersveld.
Isabeau van Droffelaar, uit Hengelo, kwam uit in de klasse Junior A female -68 Kg. met totaal 10
deelnemers in deze poule en ook voor Isabeau was dit haar eerste deelname aan een G1 toernooi.
Isabeau trof een ervaren tegenstandster uit Duitsland, die de wedstrijd goed controleerde. Omdat
Isabeau achter stond moest ze risico nemen en dat betekent ook kansen voor de tegenstandster.
Helaas werd de partij uiteindelijk met 11 – 4 verloren.
Sam Bruggeman, uit Borne, kwam uit in de klasse Junior A female -55 Kg. met 21 deelnemers in
deze poule en ook voor Sam was dit haar eerste deelname aan een G1 toernooi. Ook Sam moest
haar eerste partij tegen Duitsland, wat direct een zware loting was. Sam was voor de wedstrijd al
slecht te pas en kon helaas niet op tijd herstellen. Ondanks dat Sam er alles heeft gegeven wat in
deze gesteldheid mogelijk was, heeft ze deze partij met 27 -9 verloren.
Voor de dames was dit een eerste kennismaking met een G1 toernooi, terwijl Sven Reefman hier al
veel ervaring mee heeft. Ze hebben laten zien waarom ze hier hebben gestaan en zijn weer een
ervaring rijker.
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