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European Qualification Tournament voor de Olympische Spelen 2016 

Op 16 en 17 januari 2016 vond het European Qualification 

Tournament(EQT) voor de Olympische Spelen 2016 plaats in 

Istanbul in Turkije. Op basis van haar resultaten en haar 

plaats op de wereldranglijst is Joyce van Baaren geselecteerd 

om op dit kwalificatie toernooi uit te komen in de klasse 

Senioren Dames –67 Kg. Een plaats in de finale geeft een land 

recht op een plaats voor deelname aan de Olympische Spelen 

in Rio in de zomer van 2016. 

In de poule van van Baaren zaten maar liefst 17 dames, die 

om de fel begeerde plaatsen voor Rio strijden. Op de eerste 

dag van dit toernooi moest Joyce als eerste uitkomen tegen 

de Tsjechische Iveta Jirankova. In het begin werd er over en 

weer wat afgetast, maar toen nam Joyce het initiatief. Helaas werd dit niet direct beloont met 

punten en de tweede ronde werd ingegaan met een 0 – 0 stand. De tweede ronde gaf hetzelfde 

beeld. Ook in deze ronde werd er niet gescoord. De derde ronde moest uitsluitsel geven en het 

initiatief, wat Joyce de hele wedstrijd had, werd beloont met een tweetal mooie punten. Omdat 

Joyce twee waarschuwingen kreeg werd de eindstand 2 -1 voor Joyce van Baaren. Een mooie en 

goede opsteker voor de rest van het toernooi. 

De volgende partij moest Joyce van Baaren tegen Ana Ciuchitu uit Moldavië. Op zich was dit een 

verrassing, aangezien deze dame op had gewonnen van de als tweede geplaatste Nina Kläy uit 

Zwitserland. Ana Ciuchitu heeft in november 2015 nog de finale van het EK onder 21 jaar bereikt, 

waar ze uiteindelijk als tweede geëindigd is. Een tegenstander om rekening mee te houden. 

In de eerste ronde begon de tegenstander zeer fanatiek, maar Joyce bleef rustig. In deze ronde zijn 

er geen punten gescoord. In de tweede ronde gaf de tegenstander minder druk en bleef Joyce van 

Baaren goed kijken. Daardoor kon ze een punt scoren en ging ze met een kleine voorsprong de 

derde ronde in. Deze ronde ging zeer gelijk op, maar omdat Joyce een waarschuwing kreeg, en er al 

1 had, kreeg haar tegenstander een punt, waardoor het 1 – 1 was na de reguliere speeltijd. Dat 

betekende een extra ronde, waarbij de Golden Point de uitslag moest geven. Ook hierbij ging het 

gelijk op. Er werd een hoofdtreffer gemaakt door Joyce, welke niet werd gezien door de 

scheidsrechters en ook de videoreplay gaf hier geen duidelijkheid in en dan wordt de treffer helaas 

niet geteld. Er werd in deze ronde niet gescoord en dan wordt er naar andere dingen gekeken, 

waardoor de tegenstander deze partij heeft gewonnen. Helaas betekende dit het einde van de 

Olympische aspiraties van Joyce van Baaren. 
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Onderstaande foto’s zijn screenshots van Youtube, waardoor ze helaas niet zo scherp zijn. In beide 

partijen heeft Joyce het blauwe pantser aan. 

 

Tweede partij: 
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