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Panther Cup 2015 

Op zaterdag 3 oktober is een kleine delegatie, 7 deelnemers uit de B- en C-klasse, van Taekwondo 

Oude Luttikhuis naar Almere afgereisd om deel te nemen aan de Panther Cup. Deze zesde editie 

werd gehouden in het Topsportcentrum in Almere, waar ook elke jaar de Nationale 

Kampioenschappen worden gehouden. Ruim 350 deelnemers uit o.a. Denemarken, Spanje, 

Duitsland, België en natuurlijk Nederland streden om de podium plaatsen. Voor onze deelnemers 

was dit het eerste toernooi in dit nieuwe seizoen en dus konden ze mooi kijken waar ze staan, zo 

vroeg in het seizoen.  

Lewis Rumokoy en Rico Alfing (Pupillen C -24 kg) wisten beide overtuigend de halve finale te 

winnen. In de finale moesten ze strijden om het goud, waarbij het erg spannend werd. Na 2 rondes 

was het 2-2, dus een Golden Point moest het verschil brengen. Uiteindelijk scoorde Lewis het eerste 

punt en behaalde daarmee goud. Zilver voor Rico Alfing. 

 
TJ David Richard (Pupillen C -27kg) wist ook haar eerste partij te winnen. Ze deed dit door met 

verschillende technieken goed te scoren. In de halve kwam ze niet goed in haar ritme, omdat haar 

tegenstander een lengtevoordeel had. Ze moest haar meerdere erkennen en pakte daarmee brons. 

 

Luke Brink (Aspriranten C -32kg) had in zijn eerste partij een goede tegenstander. De partij ging 

gelijk op, waarbij Luke een goed spelinzicht liet zien. In de laatste secondes kwam Luke op 

achterstand die hij niet meer goed kon maken. Uiteindelijk werd zijn tegenstander eerste in de 

poule. 

 

Noor Markslag (Aspiranten C -36kg) had in haar eerste partij een tegenstander met een goede 

dekking. Noor maakte tijdens de wedstrijd goede combinaties waarmee ze de tegenstander toch 

kon verassen en de partij naar zich toe kon trekken. De tweede partij was erg overtuigend, de 

partij ging gewonnen met 9-2. De finale ging helaas verloren, maar ze heeft een goede prestatie 

neergezet. Zilver voor Noor. 

 

Ismène Keizer (Aspiranten C -40kg) moest haar eerste partij tegen een passieve tegenstander. Haar 

tegenstander blokte alle trappen af. Na 2 rondes was de stand 0-0 en in de Golden Point ronde werd 

ook niet gescoord. Door het actieve spel van Ismène werd de partij op scheidsrechterbeslissing 

gewonnen. In de halve finale had ze last van een blessure en moest genoegen nemen met het brons. 

 

Famke Kloosterman (Cadetten B -47kg) was later op de dag aan de beurt. Ze verloor haar halve 

finale nipt en ging met brons naar huis. 

  

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/


 

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

 

Goud: 
   Lewis Rumokoy Pupils male -24 kg C Almelo 

Zilver: 
   Rico Alfing Pupils male -24 kg C Almelo 

Noor Markslag Aspirants female -36 kg C Almelo 

Brons: 
   TJ David Richards Pupils female -27 kg C Almelo 

Ismene Keizer Aspirants female -40 kg C Borne 

Famke Kloosterman Cadets female -47 kg B Hengelo 
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