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WK Senioren 1-6 Mei 2011 Korea Nieuwspagina 

Van 1 t/m 6 Mei vinden in Korea de Wereldkampioenschappen Taekwondo plaats. In totaal zijn er 11 
kandidaten uit Nederland geselecteerd om hieraan deel te nemen waarvan 3 spelers van Taekwondo 
Oude Luttikhuis. 

Joyce van Baaren.    Dames Senioren -62kg 
Marjolijn Abbink.      Dames Senioren -67kg 
Reshmie Oogink.      Dames Senioren -73kg 

Joyce van Baaren en Marjolijn Abbink reisden gezamelijk met coach Thijs Oude Luttikhuis op 26 
April af richting Korea. Na een totale reis van 28,5 uur kwamen ze aan in hun hotel in het Zuid-
Koreaanse Gyeongju. 
 
Onze deelnemers zullen op de volgende dagen van start gaan : 
 
Maandag 2 Mei         Marjolijn Abbink 
Dinsdag 3 Mei           Joyce van Baaren 
Donderdag 5 Mei      Reshmie Oogink 

De loting vind op Vrijdag 29 April plaats. Zodra we meer nieuws hebben zetten we dat hier 
uiteraard neer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inmiddels is de loting ook bekend : 
 
Marjolijn Abbink   
Partij 1 : Colombia 
Partij 2 : Korea, Grenada, Congo 

Joyce van Baaren 
Partij 1 : Azarbaijan, Gabon 
Partij 2 : Philippines, Bosnia and Herzegovina, Venezuela 
 
Reshmie Oogink  
Partij 1 : Chinese Taipei 
Partij 2 : Mozambique, Kenya 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marjolijn Abbink verliest van Korea : 
 
Marjolijn Abbink mocht vandaag in haar eerste partij aantreden tegen Colombia. Deze was niet 
aanwezig dus was er automatisch winst voor Marjolijn. 
 
In haar tweede partij stond er een zware tegenstander te wachten, namelijk de 2voudig wereld- en 
olympisch kampioen uit Korea. 
 
Na 2 rondes was de stand 2-1 in het voordeel van de Koreaanse. Gelijk in het begin van de derde 
ronde wist Marjolijn er een slagenwisseling uit te knallen maar helaas werd het hierdoor 3-1 voor 



 

 
Taekwondo Oude Luttikhuis geeft les in:   Almelo, Hengelo, Lochem, Vroomshoop en Zwolle 
 
Kijk voor informatie op: www.tkdoudeluttikhuis.com  

Korea i.p.v. de gelijkmaker voor Marjolijn. 
In de slotfase moest er risico genomen worden en helaas zorgde een veeg naar het hoofd ervoor dat 
de achterstand niet meer ingehaald kon worden. Dit betekende uitschakeling voor Marjolijn wat 
uiteraard geen schande is gezien de staat van dienst van de tegenstander. 
 
Morgen zal Joyce van Baaren aan de start verschijnen in de klasse Dames -62kg. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Joyce van Baaren mist de halve finale op een haar na : 
 
 
Vandaag was het de beurt aan Joyce van Baaren in de dames klasse -62kg. 
In haar eerste partij kwam ze uit tegen Gabon. Deze werd opzij gezet gezet met 5-0 in het voordeel 
van Joyce. 
 
In haar tweede partij mocht ze aan de start verschijnen tegen de Filipijnen. Dit was een serieuze 
tegenstander en dat bleek ook wel tijdens de partij. Ondanks een aantal goede pogingen van Joyce 
bleef de score gelijkspel na 3 rondes. In de Golden Point ronde wist Joyce de tegenstander te 
verrassen met een mooie treffer waardoor ze zich verzekerde van een plek in de kwartfinale. 
 
In de kwartfinale mocht ze uitkomen tegen 1 van de favorieten voor de eindzege, namelijk Karine 
Sergerie uit Canda. Deze dame was o.a. Wereldkampioen in 2007 en finalist op de Olympische 
Spelen 2008. 

In deze spannende en gelijkwaardige partij was de eindscore na 3 rondes 2-2. 
Wederom een Golden Point ronde die uitsluitsel moest brengen. 
Helaas wist de Canadese als eerste te scoren tijdens een ultieme poging. 
 
Dit was doodzonde want Joyce zat zo dicht bij minimaal een bronzen medaille. 
Als het andersom was geweest had ze mogen uitkomen tegen Kroatie en dan waren er zeker 
mogelijkheden geweest.De andere halve finalisten waren uiteindelijk Turkije en Thailand. 
 
Ondanks de uitschakeling toch een sterk optreden van Joyce waarbij ze heeft laten zien dat ze 
absoluut een plekje inneemt bij de absolute wereldtop en ook dat ze elke keer haar spel weer 
verder weet te verbeteren/aanpassen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Reshmie Oogink verliest in de kwartfinale : 

Op de een na laatste dag van de WK was het dan eindelijk de beurt aan Reshmie Oogink in de 
klasse -73kg. In haar eerste partij kwam ze uit tegen Chinese Taipei. In deze partij wist Reshmie al 
snel op voorsprong te komen en uiteindelijk sloot ze de wedstrijd dan ook winnend af met 4-3. 
 
De 2de partij was een speelster uit Mozambique. Deze bood geen enkele weerstand en werd dan ook 
eenvoudig opzij gezet met 15-1. 
 
In de kwartfinale moest er tegen Rusland worden aangetreden. Deze speler heeft goede technieken 
naar het hoofd en maakt hier ook veelvuldig gebruik van. Helaas was de Russische die dag te sterk 
en ging de winst met 12-1 naar Rusland. Desondanks een mooi WK debuut voor Reshmie Oogink met 
een plek bij de beste 8. 

De halve finalisten in deze klasse zijn uiteindelijk Frankrijk, Rusland, Servie en Korea geworden. 

 


