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Trelleborg Open 9-10 Februari 2013 

Afgelopen weekend 9-10 februari, stond het eerste grote internationale evenement van dit jaar 

alweer op het programma, namelijk de Trelleborg Open in Zweden.  

Tkd Oude Luttikhuis reisde met 7 sporters af naar dit evenement.  

Voor de senioren geldt dit toernooi als kwalificatietoernooi voor het komende 

Wereldkampioenschap in Mexico in Juli dit jaar.  

 

Sven Reefman (K-41kg) en Rick Baks (K-33kg) namen beide deel bij de kadetten. Voor hen was dit 

vooral een toernooi om ervaring op te doen. Beide deden dit zeer verdienstelijk en verloren helaas 

in de kwartfinale van de latere finalist.  

 

Caner Sucuoglu (H -63kg)had zijn dag niet en verloor helaas in de eerste partij. 

 Patrick Jonker (H +87kg) moest na zijn succesvolle NK toch zijn meerdere erkennen in zijn 

Servische tegenstander.  

 

Pascal Niks (H-74kg) wist zijn eerste partij knap te winnen van Danyal Mirzaie uit Engeland. In zijn 

tweede partij moest hij tegen de Serviër Damir Fejzic die zich in 2012 nog voor de Olympische 

spelen wist te kwalificeren. In de eerste ronde hield Pascal knap stand en ging het gelijk op, maar 

helaas kon Pascal dit niet tot het einde volhouden en verloor deze partij.  

 

Michael Oogink (H-87kg) wist de eerste twee partijen te winnen. Helaas verloor hij in de halve 

finale waardoor hij genoegen moest nemen met brons.  

 

Zus Reshmie Oogink (D-73kg)won haar eerste drie partijen met overmacht van Croatië (5-0), Polen 

(9-0), Zweden (13-1) . In de finale trof ze de kersverse Olympisch kampioene Milica Mandic uit 

Servië.  

Oogink en de Servische waren aan elkaar gewaagd. De Servische kreeg echter punten toegekend die 

niet raak waren. Daardoor werd de partij naar de kant van de Servische getrokken. Oogink verloor 

deze partij helaas en won daarmee zilver.  

 

Zowel Michael als Reshmie hebben dus een eerste stap gezet richting WK kwalificatie. Dat is een 

goed begin van het seizoen.  

Het eerst volgende belangrijke toernooi voor de sporters van Tkd Oude Luttikhuis is de German 

Open in Hamburg op 9-10 Maart.  

Ook dit toernooi is weer een kwalificatiemoment voor de WK. 

 

  


