Indoor Brussel 2017
Op 9 december 2017 heeft Taekwondo Oude Luttikhuis deelgenomen aan de Indoor Brussel. De A
Selectie bestaande uit 16 deelnemers heeft hieraan deelgenomen. Bijna 450 deelnemers uit heel
Europa en ver daarbuiten namen deel aan dit grote internationale toernooi.
Jessie Vorderman uit Hengelo, uitkomend in de Cadetten Female A – 44 Kg., domineerde haar eerste
partij tegen Cyprus, welke ze won met 21 - 2. In de halve finale was ze te sterk voor België, die ze met
8 – 1 versloeg. In de finale moest ze tegen Duitsland en deze dame had al haar eerdere partijen met
grote overmacht gewonnen. Jessie wist aardig bij te blijven, maar de Duitse wist toch uit te lopen en
uiteindelijk won de Duitse deze finalepartij met 20 – 11.Desalniettemin een erg mooie prestatie van
Jessie Vorderman.
Jesse de Vries uit Hengelo, uitkomend in de Cadetten Female A – 51 Kg.,wist in haar eerste partij
haar Franse tegenstandster te verslaan met 14 – 9.In de halve finale moest ze het opnemen tegen
Nederland. Helaas werd deze partij verloren, met als gevolg een derde plaats op dit internationale
toernooi.
Jaden Rumokoy uit Almelo, kwam uit bij de Cadetten Male A + 65 Kg. Hij kon direct in de halve finale
starten en won zijn eerste partij tegen Frankrijk wegens Superioriteit en de wedstrijd werd met een
stand van 18 – 0 voortijdig beëindigd. In de finale trof hij Cyprus en deze partij wist Jaden ook naar
zijn hand te zetten en met 11 – 5 te winnen. Gevolg was dat hij dit toernooi op zijn naam wist te
schrijven met een prachtige eerste plaats.
Sam Bruggeman uit Borne, uitkomend bij de Juniors Female A – 59 Kg., kwam in de halve finale uit
tegen Cyprus. Helaas kreeg zij een harde hoofdtreffer tegen, waardoor zij deze partij verloor en als
derde eindigde.
Ted Brilhuis uit Oldenzaal, uitkomend bij de Juniors Male A – 68 Kg., moest zijn eerste partij tegen
een lid van het Nationale Team van Monaco. In deze partij was hij oppermachtig en won hem met 38
– 18. Op naar de halve finale trof hij België, een jongen die reeds vele grote toernooien op zijn naam
wist te schrijven. Deze Belg was een maatje te groot en won met 18 – 6 van Ted. Toch wist Ted twee
mooie partijen neer te zetten en een welverdiende bronzen plak mee naar huis te nemen.
Chiel Nijhuis uit Wierden, uitkomend bij de Juniors Male A – 73 Kg., trof in de halve finale een
landgenoot. Deze partij werd goed gecontroleerd en Chiel wist uit te lopen naar 14 – 5.In de finale trof
hij wederom een landgenoot. Deze tegenstander wist veel uit de clinch te scoren, 15 – 5, met als
gevolg dat Chiel een mooie zilveren plak won in deze klasse.
Jesse Bruggeman uit Borne, kwam uit in de klasse Seniors Male A – 63 Kg., traditioneel een zwaar
bezette klasse. In zijn eerste partij wist hij België met een minimaal verschil te verslaan, 11 – 10.
Vervolgens moest hij tegen een landgenoot en ook deze partij werd met minimaal verschil gewonnen,
7 – 6. In de halve finale trof hij wederom een landgenoot, die helaas een maatje te groot was. Deze
partij had een eindstand van 16 – 3.Toch een zeer verdiende derde plaats voor Jesse.
Matthijs Boon uit Hilversum kwam ook uit in de klasse Seniors Male A – 63 Kg. In zijn eerste partij,
tegen England, controleerde hij optimaal en won met 28 – 9. Vervolgens won hij van Frankrijk met 9 –
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3. In de halve finale trof hij België, waarin hij in deze Belg zijn meerdere moest erkennen, 19 - 5. Ook
voor Matthijs een mooie derde plek.
Door deze geweldige prestatie wist Taekwondo Oude Luttikhuis in het Team Klassement de 8 e plaats
te behalen in een deelnemersveld van 67 teams uit diverse landen.
Goud:
Jaden Rumokoy

M

A

Kadetten mannelijk (+65 kg)

Almelo

Zilver:
Jessie Vorderman
Chiel Nijhuis

V
M

A
A

Kadetten vrouwelijk (-44 kg)
Junioren mannelijk (-73 kg)

Hengelo
Wierden

Brons:
Jesse De Vries
Sam Bruggeman
Ted Brilhuis
Jesse Bruggeman
Matthijs Boon

V
V
M
M
M

A
A
A
A
A

Kadetten vrouwelijk (-51 kg)
Junioren vrouwelijk (-55 kg)
Junioren mannelijk (-68 kg)
Senioren mannelijk (-63 kg)
Senioren mannelijk (-63 kg)

Hengelo
Borne
Oldenzaal
Borne
Hilversum

Taekwondo Oude Luttikhuis geeft les in:

Almelo, Hengelo, Lochem, Vroomshoop en Zwolle

Kijk voor informatie op: www.tkdoudeluttikhuis.com

Taekwondo Oude Luttikhuis geeft les in:

Almelo, Hengelo, Lochem, Vroomshoop en Zwolle

Kijk voor informatie op: www.tkdoudeluttikhuis.com

