International Open Brussel Cup 2017

Op 9 April vond de International Open Brussel Cup 2017 plaats. Dit is nog een relatief jong toernooi
en ondanks dat is het al uitgegroeid tot een groot internationaal toernooi met bijna 350 deelnemers.
Veel deelnemers kwamen uit België en de omringende landen zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Luxemburg en Engeland. Maar ook landen als Andorra, Moldavië, Tunesië, Portugal, Senegal en
Marokko waren vertegenwoordigt op dit toernooi. Met de gehele wedstrijdgroep, 19 deelnemers, is
Taekwondo Oude Luttikhuis afgereisd naar Brussel om te kijken waar ze op dit moment internationaal
staan.
In de ochtend mochten de cadetten Niek Klein Nagelvoort, Jessie Vorderman en Jesse de Vries
aantreden. Voor Niek Klein Nagelvoort was dit zijn eerste internationale A toernooi in de cadetten -37.
Zijn eerste partij won hij overtuigend. In de kwartfinale trof hij een speler die al veel ervaring in de A
klasse had en deze verloor hij. Jessie Vorderman mocht hierna haar kwartfinale partij spelen. Na
lange op voorsprong te hebben gestaan, verloor zij de wedstrijd helaas op golden point. Vervolgens
mocht Jesse de Vries. Haar eerste partij won ze overtuigend. In de finale trof ze een sterke
tegenstander. Helaas de finale verloren maar toch zilver. Jessie en Niek vielen buiten de prijzen.
Na de middagpauze waren de junioren aan de beurt. Vandaag waren er maar liefst 4 spelers die
deelnamen in de gewichtsklasse -55 Kg. Delano Risakotta, Rick Baks, Luuk Klein Nagelvoort en Stan
Klein Nagelvoort. Voor Stan Klein Nagelvoort was dit zijn eerste A klasse toernooi in de junioren. Luuk
mocht als eerste en won zijn partij overtuigend. Vervolgens mocht Stan en ook hij won zijn eerste
partij. Delano liet ons vervolgens een prachtige partij zien waar veel hoofdtreffers vielen en ook hij won
zijn partij. Rick kon helaas zijn eerste partij niet domineren en verloor. De halve finale in deze poule
ging tussen de broers Luuk en Stan Klein Nagelvoort. Spannende wedstrijd die lange tijd op 0-0 bleef
staan. In de tweede helft trok Stan de wedstrijd naar zich toe en won met 4-2. Stan mocht vervolgens
de finale in waar hij tot kort voor het eind nog 18-15 voor stond. Uiteindelijk werd het nog 18-18.
Helaas heeft Stan de partij op golden point verloren. Zilver voor Stan en brons voor Delano en Luuk.
Chiel Nijhuis trad in de kwartfinale aan in de junioren -63. Helaas liep Chiel tijdens de warming up een
blessure op aan zijn acchillespees met als gevolg dat de partij door de tegenstander gedomineerd
werd en verloren door Chiel. Sam Bruggeman had een zware tegenstander. Goed gespeeld maar
helaas verloren. Isabeau van Droffelaar mocht gelijk in de halve finale starten. Ze domineerde de partij
maar door 1 moment van onoplettendheid kreeg ze een hoofdtreffer tegen, waardoor ze
verloor. Brons voor Chiel en Isabeau. Sam viel buiten de prijzen.
Jesse Bruggeman mocht dit toernooi voor het eerst aantreden bij de senioren. Zijn halve finale heeft
hij goed gespeeld maar helaas verloren. Daarna kwam Anna Reefman. Dit was weer na lange tijd een
wedstrijd voor Anna. De halve finale werd helaas niet gewonnen. Pascal Niks had een rommelige
halve finale. Hij scoorde keiharde treffers maar om onduidelijk redenen werd het niet geregistreerd. Hij
was absoluut de betere. Helaas wist hij hierdoor zijn voorsprong niet te behouden en verloor hij. Alle
drie toch een bronzen medaille.
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Zilver:
Jesse De Vries
Stan Klein Nagelvoort

A+B
A+B

Cadets female (-44 kg)
Juniors male (-55 kg)

Hengelo
Vriezenveen

Brons:
Sam Bruggeman
Isabeau Van Droffelaar
Delano Risakotta
Luuk Klein Nagelvoort
Chiel Nijhuis
Anna Reefman
Jesse Bruggeman
Pascal Niks

A+B
A+B
A+B
A+B
A+B
A+B
A+B
A+B

Juniors female (-55 kg)
Juniors female (+68 kg)
Juniors male (-55 kg)
Juniors male (-55 kg)
Juniors male (-63 kg)
Seniors female (-53 kg)
Seniors male (-63 kg)
Seniors male (-74 kg)

Borne
Hengelo
Nijverdal
Vriezenveen
Wierden
Almelo
Borne
Almelo
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