Open Challenge Cup Taekwondo 4 maart 2018
Op zondag 4 maart vond alweer de 35e editie van de Open Challenge Cup plaats in Tongeren in
België. Voor dit, altijd goed bezette toernooi, hadden zich ruim 560 deelnemers ingeschreven en deze
kwamen uit veel verschillende landen. Een mooi toernooi om zich te meten met de rest van Europa.
Met een team van 12 deelnemers is hoofdcoach Thijs Oude Luttikhuis naar Tongeren afgereisd.
Ted Brilhuis uit Oldenzaal vocht zijn partijen zeer overtuigend, waarbij de finale na ongeveer een
halve minuut al voorbij was, nadat hij de tegenstander achter elkaar op het hoofd raakte. De handdoek
werd in de ring gegooid. Terecht een eerste plaats.
Jaden Rumokoy uit Almelo kwam voor het eerste uit bij de junioren en won zijn eerste partij nadat hij
deze naar zich toe had getrokken na een mooie hoofdtreffer. Ook bij Jaden werd de handdoek door
zijn tegenstander in de ring gegooid na een zestal mooie hoofdtreffers in erg korte tijd. Ook Jaden won
de finale terecht en ging met goud naar huis.
Isabeau Van Droffelaar uit Hengelo kwam direct in de finale uit, welke zij op overtuigende wijze wist
te winnen. Na meerdere mooie hoofdtreffers wist ze op het eind nog te scoren met een mondolio
chagi(achterwaartse treffer op het hoofd van de tegenstandster), waar ze 4 punten voor kreeg. Ook
Isabeau nam de gouden plak mee naar huis.
Famke Kloosterman uit Hengelo maakte ook op dit toernooi haar debuut bij de junioren. Nadat ze
haar eerste partij had gewonnen mocht ze aantreden in de finale. Haar tegenstandster was technisch
erg goed, maar Famke wist in de clinch goede treffers te maken. Uiteindelijk wist ze deze finale met 1
puntje verschil naar zich toe te trekken, wat een mooie eerste gouden plak bij de junioren opleverde.
Jesse De Vries uit Hengelo vocht een sterk toernooi. Na haar eerste partij overtuigend gewonnen te
hebben, liet ze in de finale een gevarieerde partij zien, waarin ze meerdere mooie technieken
gebruikte. Ook goud voor Jesse.
Jessie Vorderman uit Hengelo won haar eerste 2 partijen, waarna ze in de finale mocht aantreden.
Deze finale ging erg gelijk op en er moest een beslissing komen middels een Golden Point. Helaas
werd deze door haar tegenstandster gemaakt, maar toch ging Jesse met een mooie zilveren medaille
naar huis.
Matthijs Boon uit Hilversum won zijn eerste partij met grote puntenverschil. In de halve finale moest
hij tegen een sterke Belg die helaas een maatje te groot was. Toch een mooi bronzen plak voor
Matthijs.
Lydia Louter uit Hilversum verloor de halve finale nipt en kon derhalve brons mee naar huis nemen.
Delano Risakotta uit Nijverdal stond goed te knokken en met een paar mooie acties kwam hij op
voorsprong. Zijn tegenstander wist toch terug te komen, waarna de wedstrijd met een Golden Point
beslist moest worden. Helaas werd deze door zijn tegenstander gemaakt, waardoor ook Delano met
de bronzen plak naar huis ging.
Stan Klein Nagelvoort uit Vriezenveen wist zijn eerste partij de ene na de andere hoofdtreffer te
maken en deze partij werd met een groot puntenverschil gewonnen. In de halve finale trof hij een
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sterke Belg, maar toch ging de partij, volgens de scheidsrechters gelijk op. Ook nu werd de partij door
een Golden Point beslist. Op dubieuze wijze werd dit punt door de tegenstander gemaakt door het
been van Stan vast te houden en vervolgens een punt te maken. Brons voor Stan.
Niek Klein Nagelvoort uit Vriezenveen had direkt een zware loting. Hij stond zijn mannetje en heeft
goed gevochten. Helaas verloor hij deze partij van de latere winnaar.
Vincent Bosch uit Almelo heeft zijn debuut bij de Senioren gemaakt. Hij hield zich prima staande
tijdens deze partij, maar verloor deze partij helaas.
Iedereen van het team heeft een goed toernooi gevochten en hebben laten zien waarvoor ze zo hard
hebben getraind.
Goud:
Jesse De Vries
Isabeau Van Droffelaar
Famke Kloosterman
Ted Brilhuis
Jaden Rumokoy

Kadetten vrouwelijk (-55 kg)
Junioren vrouwelijk (+68 kg)
Junioren vrouwelijk (-68 kg)
Junioren mannelijk (-68 kg)
Junioren mannelijk (-78 kg)

Hengelo
Hengelo
Hengelo
Oldenzaal
Almelo

Zilver:
Jessie Vorderman

Kadetten vrouwelijk (-47 kg)

Hengelo

Brons:
Delano Risakotta
Stan Klein Nagelvoort
Lydia Louter
Matthijs Boon

Junioren mannelijk (-59 kg)
Junioren mannelijk (-63 kg)
Senioren vrouwelijk (-57 kg)
Senioren mannelijk (-63 kg)

Nijverdal
Vriezenveen
Hilversum
Hilversum

Taekwondo Oude Luttikhuis geeft les in:

Almelo, Hengelo, Lochem, Vroomshoop en Zwolle

Kijk voor informatie op: www.tkdoudeluttikhuis.com

