Open Warschau Cup 2017 Taekwondo
In het weekend van 16 en17 september vond in Warschau in Polen de Open Warschau Cup 2017
plaats. Inmiddels is dit toernooi, met deze 20 editie uitgegroeid tot een groot internationaal toernooi.
Op zaterdag, 16 september, moesten Stan Klein Nagelvoort uit Vriezenveen en Sven Reefman uit
Almelo hun toernooi vechten. Stan kwam uit in de klasse Juniors Male A tot 59 Kg, waar de poule
bestond uit 34 deelnemers en Sven in de klasse Juniors Male A tot 68 Kg met 31 deelnemers in zijn
poule.
Sven Reefman was de eerste die de mat op moest. Servië was de eerste tegenstander van Sven en
die is Europees kampioen geweest bij de cadetten. Sven kwam voor te staan in deze wedstrijd omdat
zijn tegenstander een aantal waarschuwingen kreeg. In het begin was Sven wat terughoudend, met
als gevolg dat de Serviër voor kwam te staan. Gedurende de wedstrijd wist Sven steeds meer druk uit
te oefenen op zijn tegenstander en daarmee kwam hij steeds dichterbij. In de eindfase wist Sven een
hoofdtreffer te maken, die helaas werd afgekeurd wegens een overtreding. Hij kwam terug tot een
stand van 13 – 14. Helaas was dit net niet genoeg en werd de partij verloren..
Vervolgens moest Stan aantreden tegen België. Dit was zijn eerste optreden op een groot
internationaal toernooi. Zijn tegenstander, daarentegen, heeft veel ervaring in het internationale
wedstrijdcircuit, waar hij al vele prijzen heeft gewonnen. Stan hield zich goed staande en de
tegenstander liet zich geregeld door Stan in onbalans brengen. Wegens strafpunten kwam Stan
achter te staan, maar de tegenstander werd wel door Stan onder druk gezet. Helaas wist hij dit niet in
scores om te zetten. Zijn tegenstander wist wel een paar keer te scoren, maar omdat Stan de nodige
strafpunten kreeg werd er helaas verloren met 11 – 2. Ondanks het uiteindelijke puntenverschil, had
zijn tegenstander, die de finale haalde, wel respect voor deze grote Hollander.
Zondag was het tijd voor de dames. Jessie de Vries uit Hengelo kwam uit bij de Cadets Female -47
Kg, waar 17 deelnemers uit heel Europa zich voor hadden ingeschreven. en Isabeau van Droffelaar,
ook uit Hengelo, kwam uit bij de Juniors Female + 68 Kg. In deze poule hadden zich 13 deelnemers
ingeschreven.
Denemarken was de eerste tegenstandster van Isabeau. Ze kwam in eerste instantie helaas achter te
staan in deze partij. Ze kwam mooi terug met een hoofdtreffer en in de laatste ronde kwam ze op
voorsprong oor weer een mooie hoofdtreffer. Deze voorsprong wist ze vast te houden en de eerste
partij met 12 – 9. Een mooi begin van deze wedstrijddag. Haar volgende tegenstanders was Spanje,
die haar eerste partij met grote overmacht van Ierland wist te winnen. Isabeau wist goed tegenstand
tegen deze Spaanse te geven, echter kreeg ze meerdere strafpunten. De Spaanse wist daarnaast
vaak met een stoot te scoren. Ondanks dat wist ze haar tegenstandster onder druk te zetten. Helaas
verloor ze deze kwartfinale met 16 – 9, maar ze kan met een goed gevoel terugkijken naar dit
toernooi.
Jesse de Vries moest haar eerste partij tegen Litouwen en deze tegenstandster is lid van het
Nationale Team van Litouwen. Ondanks dat, trok Jesse de partij helemaal naar zich toe. De partij
werd zelfs voortijdig beëindigd bij een voorsprong van 23 – 0. Vervolgens moest Jesse uitkomen
tegen Polen. Ook in kwartfinale nam ze direct afstand en wist de voorsprong snel uit te breiden en ook
deze partij wist ze voor tijdig te beëindigen en met 23 – 2 te winnen. In de halve finale was Zwitserland
haar tegenstandster en zij gaf Jesse wat meer tegenstand. Hierin had ze duidelijk de controle over de
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partij wist meer te scoren als haar tegenstandster. Met een uitslag van 12 – 5 ging ze door naar de
finale, waar België haar tegenstandster was en zij had ook een mooie reeks neergezet naar de finale.
In de finale ging de strijd lange tijd redelijk gelijk op. Ze warenerg aan elkaar gewaagd en door een
kleine fout wist haar tegenstandster te scoren. Op dit niveau kan dat het verschil maken en helaas
werd de finale daarom met 5 – 3 verloren. Toch een zeer mooi resultaat op dit grote internationale
toernooi.
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