Indoor Brussel 2018
Op vrijdag 7 december vertrok hoofdcoach Thijs Oude Luttikhuis met 7 deelnemers naar onze
zuiderburen, naar Brussel, om deel te nemen aan de Indoor Brussel, welke plaatsvond op zaterdag 8
december j.l.. Met bijna 600 deelnemers uit heel Europa en ver daar buiten mag dit met recht een
groot internationaal toernooi genoemd worden. Een mooi strijdtoneel om te kijken waar onze sporters
staan met hun kunnen.
Er is een geweldige prestatie door onze sporters neergezet. Alle 7 deelnemers wisten door te dringen
tot de finale. Dit resulteerde tot 5 keer de gouden en 2 keer tot de zilververen medaille. Gevolg was
dat TKD Oude Luttikhuis in het teamklassement een mooie tweede plaats, achter Vietnam, wist te
halen.
Jessie Vorderman uit Hengelo kwam uit bij de Cadetten dames -51Kg.
Haar eerste partij werd overtuigend gewonnen van België met 14 - 1. De tweede partij moest tegen
Vonk uit Groningen. Dit was een erg zware partij. De vorige wedstrijd tegen deze dame verloor Jessie
met een Golden Point, maar nu wist ze hem met een minimaal verschil te winnen, 11 – 10. In de finale
was Portugal haar tegenstandster. Ze wist deze partij goed te controleren en wist, zowel met
hoofdtreffers als met lage trappen goed te scoren. Met een winst van 13 -2 wist ze het goud binnen te
halen.
Ted Brilhuis uit Oldenzaal zat in de poule Junioren heren -68 Kg.
Ted zat in een zware poule. Zijn eerste partij, tegen Noorwegen, werd met 12 – 6 gewonnen. In de
halve finale was Nederland zijn tegenstander. Omdat Ted vanuit de clinch paar keer een mooie
hoofdtreffer wist te maken won hij ook deze partij en wel met 14 – 8. In de finale trof hij weer een
Nederlander. Deze finale was erg spannend. Nadat Ted voorstond wist de tegenstander hem op
achterstand te zetten, maar vlak voor het einde wist Ted gelijk te maken. Ook nu moest een Golden
Point de uitslag bepalen. Deze werd door Ted gemaakt. Een zwaar bevochten, maar mooie eerste
plaats.
Jaden Rumokoy uit Almelo kwam ook bij de Junioren heren uit en wel +78 Kg.
Jaden trof in de finale Duitsland. Deze grote tegenstander had Jaden door, waardoor het anders
moest. Met het achterste been wist Jaden ook mooie snoei harde treffers te maken en wist met 9 – 1
te winnen. Ook goud voor Jaden.
Famke Kloosterman uit Hengelo deed mee tot -68 Kg. bij de Junioren dames.
Famke stond direct in de finale en haar tegenstandster kwam ook uit Nederland. Ze begon heel
overtuigend, zette haar tegenstandster onder druk en was fysiek de sterkere. Gecontroleerd wist ook
Famke de overwinning, en dus het goud, binnen te halen. Stand 12 -2.
Isabeau van Droffelaar deed bij de Junioren dames +68 Kg. mee.
Ook Isabeau startte direct in de finale. Haar tegenstandster kwam uit Portugal, die eerder België had
verslagen. Ondanks dat Isabeau de bovenliggende partij was, werd er in de reguliere tijd niet
gescoord. Ze wist de Golden Point te winnen met een hoofdtreffer en ging ook met goud naar huis.
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Mory Cisse uit Wierden kwam uit bij de Senioren heren -74Kg.
Mory moest in zijn eerste partij aantreden tegen Duitsland, winnaar tegen België. Mory was wel
bovenliggend in deze afwachtende partij, maar op het eind wist Mory uit te lopen en te winnen met
5 -2. De volgende tegenstander was Monaco, maar deze kwam niet opdagen wegens een blessure. In
de finale trof hij Nederland, een geduchte tegenstander. Tegen de verwachting in kreeg Mory een
strafpunt, terwijl er gedacht werd dat deze naar de tegenstander zou gaan. Dit was het keerpunt in de
wedstrijd. Helaas werd er verloren met 10 – 3, maar toch een mooie zilveren plak.
Lydia Louter uit Hilversum kwam uit bij de Senioren dames -57Kg.
Haar eerste partij won ze met 7 -4 van Duitsland. De tweede partij, tegen Groot Brittannië werd met
10 – 1 gewonnen. In de finale was Duitsland weer haar tegenstandster. Deze verloor ze helaas met
10 – 2.
Goud:
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Famke Kloosterman
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Ted Brilhuis
Jaden Rumokoy
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Ludia Louter
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