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MANCHESTER 2015 WTF WORLD TAEKWONDO GRAND-PRIX SERIES 3 - WTF G4 

Van 16 t/m 18 oktober vindt in Manchester in Engeland de derde WTF World Taekwondo Grand-Prix 
van 2015 plaats.  

 
Joyce van Baaren is, op basis van haar positie op de wereldranglijst, 

uitgenodigd voor dit toernooi. Joyce staat nummer 34 in de 

Olympische klasse tot 67 Kg en is als 27e geplaatst voor dit toernooi. 

Ook nu is de hele wereldtop weer aanwezig op dit belangrijke 

toernooi. 

Op vrijdag, 16 oktober, moest Joyce van Baaren het opnemen tegen 

de Chinese Hua Zhang, die als 6e is geplaatst voor dit toernooi. Deze 

Chinese stond op de Grand Prix in Samsun in Turkije nog in de finale. 

Ondanks dat het initiatief bij Joyce lag, werd er in de eerste ronde 

niet gescoord. In de tweede ronde begon de Chinese fel, maar Joyce 

maakte een mooie hoofdtreffer. De Chinese zette aan en wist 2 

punten te scoren, terwijl Joyce ook nog scoorde. Met een stand van 5 

– 2 werd er aan de derde ronde begonnen, waarin de Chinese 

wederom hard van stapel ging. Gezien de stand moest ze dat ook wel. Hua Zhang wist Joyce onder 

druk te zetten en door deze druk werd ze achteruit gedwongen waardoor ze een paar keer buiten 

de wedstrijdmat kwam, met als gevolg een paar waarschuwingen en dus kreeg de Chinese extra 

punten zonder te scoren. De stand was inmiddels 6 – 5, in het voordeel van Joyce. In de laatste 

seconden werd Joyce buiten de mat geduwd, waardoor ze een waarschuwing kreeg en helaas had ze 

er al één. Na de reguliere wedstrijdtijd was het 6 – 6 en een Golden Point moest de winnaar 

opleveren. Helaas voor Joyce, die de hele wedstrijd voor heeft gestaan, was het de Chinese die het 

eerste punt maakte, waardoor Joyce werd uitgeschakeld voor de rest van het toernooi. 

Het Grand-Prix circuit is een initiatief van de Wereld Taekwondo Federatie waarbij de topatleten in 

de diverse Olympische gewichtsklassen meerdere malen per jaar tegen elkaar uitkomen op 

prestigieuze en groots opgezette toernooien. De behaalde resultaten tellen, net zoals resultaten op 

WK, EK en overige toernooien met een WTF G-status mee voor de wereldranglijst en de atleten die 

eind 2015 bij de top 6 op deze ranglijst staan komen in principe, onder voorbehoud van onder meer 

vervanging, in aanmerking voor een kwalificatieplaats voor de Olympische Spelen Rio 2016. 

In december vindt in Mexico de Grand Prix finale plaats, waarvoor alleen de top 8 van de wereld 

worden uitgenodigd. 
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