International Masters NRW 2016
3 maal goud en 2 maal brons
Dit jaar is Taekwondo Oude Luttikhuis met een kleine delegatie afgereisd naar Gummersbach, waar
het, op 1 oktober, jaarlijkse Internationale Masters NRW toernooi werd gehouden. Ook dit jaar was
het weer een internationaal toernooi, waar uit vele landen, de deelnemers zich voor hadden
ingeschreven.
Jeronimo Evers uit Enschede, uitkomend in de A-klasse Heren Junioren – 48 Kg., was de enige
Nederlander in een poule met verder alleen Duitsers. Jeronimo moest in zijn eerste partij tegen de
Duitser Ewald Seibert. Deze gaf na de tweede ronde op en Jeronimo won voortijdig met een stand
van 15-4. In de finale moest hij het opnemen tegen Leon Buchholz. Dit was een erg sterke
tegenstander, maar Jeronimo wist hem te neutraliseren en ook deze partij overtuigend te winnen,
10 – 3. Een verdiende eerste plaats won.
Sven Reefman uit Almelo, uitkomend in de A-klasse Heren Junioren – 63 Kg., won zijn eerste partij
van Adam Werner met 10 - 7. Ook zijn tweede wedstrijd moest Sven tegen Duitsland, Alexander
Krauter, en deze partij werd overtuigend gewonnen met 12 -3. In de halve finale trof hij Marlon
Meinert. Deze partij werd, ondanks een goede pot van Sven, helaas, met 6 – 3, verloren van de
latere toernooiwinnaar in deze poule. Brons voor Sven.
Lydia Louter uit Hilversum, kwam uit in de A-klasse Dames Senioren – 57 Kg. Dit was haar tweede
toernooi op het hoogste niveau. Ze moest in de halve finale tegen Kathrin Kimmling. Helaas was
deze Duitse te sterk en won Lydia daardoor toch een bronzen plaats.
Joyce van Baaren uit Almelo kwam uit in de A-klasse Dames Senioren – 62 Kg. De halve finale werd
door Joyce redelijk makkelijk met 11 -2 gewonnen van de Duitse Seher Dasdimer. In de finale moest
ze tegen de Duitse Lisa-Maria Seele. In deze partij had Joyce wat moeite met scoren, maar ondanks
dat wist ze de partij winnend af te sluiten. Verdiend goud voor Joyce.
Matthijs Boon uit Hilversum kwam uit in de A-klasse Heren Senioren – 63 Kg. Hij had een sterk
optreden op dit toernooi en won zijn eerste partij van Harun Özdemir uit Duitsland. Zijn tweede
tegenstander kwam uit Afganistan. Ook van deze Matin Kakar wist hij te winnen. In de finale moest
hij aantreden tegen de Duitser Gökail Özcan, een zeer aanvallende sterke tegenstander. Door ook
deze partij te winnen, nam Matthijs het goud mee naar huis.
Al met al een erg mooi resultaat.
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