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Dutch Open 16-17 Maart 2013 

 

Dit weekend stond de Dutch Open op het programma voor de taekwondoka´s van Tkd oude 

Luttikhuis.  Het zou weer een zwaar toernooi worden met ongeveer 1000 deelnemers waaronder 

vele internationale toppers. Op de eerste dag zat het de pupillen van Oude Luttikhuis niet echt 

mee.  

 

Michael Oogink H-87kg had een zware loting. Desondanks wist hij na winst op Engeland(7-3) 

en  Afrika (3-2) tot de kwartfinale te komen. Hij moest het opnemen tegen de vice-Europees 

kampioen uit Frankrijk. Michael zette de Fransman flink onder druk en was fysiek de sterkere. 

Helaas lukte het niet om dit om te zetten in scores. De Fransman trok daardoor aan het langste eind 

waardoor Michael de strijd om brons verloor met 4-2.  

 

Patrick Jonker wist in dezelfde klasse zijn eerste partij te winnen van Slowakije (10-7), maar 

verloor zijn volgende partij helaas van Duitsland met 7-5.  

 

Marjolijn Abbink wist bij de dames -67kg ook tot de kwartfinales te komen. In de strijd om brons 

moest zij het opnemen tegen de Franse Taoussara. Het was een spannende partij. Marjolijn wist 

mooie treffers te scoren, maar tot grote verbazing van iedereen werden meerdere punten van 

Marjolijn weggehaald, wat natuurlijk erg vreemd is als er elektronisch gescoord wordt. Desondanks 

knokte Marjolijn voor wat ze waard was, maar verloor helaas met 7-5.  

 

Abdulkarim Yasakov J-55kg verloor helaas zijn eerste partij tegen Kazackstan. 

 

Op de tweede dag wist Caner Sucuoglu H-63kg zijn eerste partij overtuigend te winnen van Moldavië 

met 13-4. In de tweede partij kreeg Caner helaas last van een blessure aan zijn knie waardoor 

besloten is om niet verder te gaan.  

 

Pascal Niks H-74kg verloor zijn eerste partij van Italie. 

Jeremiah Serhalay H-54kg won zijn eerste twee partijen van Moldavie (6-3) en Belgie (9-5) waarmee 

hij in de kwartfinale belandde. Dat werd een spannende strijd tegen Kazachstan die beslist moest 

worden in de sudden death ronde. De eerste die scoort is de winnaar. Jeremiah wist deze partij in 

zijn voordeel te beslissen. In de halve finale moest hij het opnemen tegen Frankrijk. Helaas moest 

Jeremiah zijn meerdere erkennen in deze Fransman en verloor met 6-3. Een mooie bronzen 

medaille dus voor Jeremiah Serhalay.  

 

Reshmie Oogink wist eenvoudig te winnen van Belgie (13-1) en Argentinie (13-1). In de finale moest 

ze aantreden tegen, de huidige Europees kampioene en zilveren medaille winnares van de laatste 

Olympische Spelen, Nur Tatar uit Turkije. Na een ontzettend spannende wedstrijd was de stand na 3 

rondes 3-3. Dat betekende dat er een sudden death ronde aan te pas moest komen. Helaas wist de 

Turkse dit in haar voordeel te beslissen en moest Reshmie genoegen nemen met zilver.  

Toch een mooi optreden van Reshmie Oogink die dus nipt verloor.  
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Oude Luttikhuis is tevreden met dit resultaat. Wellicht had er met een beetje geluk iets meer 

ingezeten, maar twee medailles op een toernooi van dit niveau is gewoon hartstikke goed. 

 

 


