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Nationale Kampioenschappen Taekwondo Sparren 7 januari 2017 

Op zaterdag 7 januari 2017 is Taekwondo Oude Luttikhuis gekroond tot de beste Taekwondoclub van 

Nederland, tijdens de Nationale Kampioenschappen Taekwondo Sparren, welke in het 

Topsportcentrum in Almere werden gehouden. Met 12 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles 

waren ze de beste Taekwondo club van Nederland. 240 deelnemers hadden zich voor dit 

Kampioenschap ingeschreven. Ook dit jaar werd er weer gestreden bij de Cadetten, 12 t/m 14 jaar, de 

Junioren, 15 t/m 17 jaar, de Senioren, 17 jaar en ouder. In al deze leeftijdscategorieën was 

Taekwondo Oude Luttikhuis met deelnemers vertegenwoordigd.  

Jessie Vorderman uit Hengelo: Jessie maakte haar debuut op een Nederlands Kampioenschap. Ze 

zette meteen een goede prestatie neer door de finale te winnen, met als gevolg dat ze Nederlands 

Kampioen is. 

Jesse de Vries uit Hengelo: Jesse vocht een erg goed toernooi waarin ze doordrong tot de finale. 

Hierin moest ze tegen de regerend Europees Kampioen. Ze heeft gevochten voor wat ze waard was, 

maar verloor deze finale helaas. Toch een zeer verdiende tweede plaats. 

Famke Kloosterman uit Hengelo: Ook Famke debuteerde op een Nederlands Kampioenschap. De 

finale werd helaas verloren, maar ze ging toch met de tweede plaats naar huis. 

Isabeau van Droffelaar uit Hengelo: Als regerend Nederlands Kampioen kwam Isabeau naar Almere 

om deze titel te verdedigen. Dat heeft ze met overmacht gedaan door haar eerste partij voortijdig te 

beëindigen. In de finale wist ze van haar tegenstandster met een groot puntenverschil te winnen. 

Hiermee wist ze haar titel te behouden. 

Stan Klein Nagelvoort uit Vriezenveen: Ook Stan debuteerde in Almere op een Nederlands 

Kampioenschap. Hij heeft laten zien waarom hij hier aan mocht treden. Zijn eerste partij wist hij 

voortijdig te beëindigen en de finale met een mooi puntenverschil te winnen. Terecht Nederlands 

Kampioen. 

Jaden Rumokoy uit Almelo debuteerde ook op dit Kampioenschap. In de finale wist hij zijn 

tegenstander goed te controleren en deze partij won hij met een groot puntenverschil. En ook Jaden 

mag zich Nationaal Kampioen noemen. 

Sam Bruggeman uit Borne: Sam wist de voorrondes op overtuigende manier, voortijdig, te winnen. 

In de finale moest ze aantreden tegen de regerend Nederlands Kampioen. Hier zette Sam een erg 

goede prestatie neer. De partij ging gelijk op en over en weer werden er zeer mooie treffers gemaakt. 

Vlak voor het einde wist Sam nog een mooie hoofdtreffer te maken, waardoor ze zich Nederlands 

Kampioen mag noemen. 

Jeronimo Evers uit Enschede: Jeronimo wist zijn eerste partij zeer overtuigend, op punten, te 

winnen. In de halve finale en de finale won hij zelfs met zo’n groot puntenverschil, dat deze partijen 

voortijdig werden beëindigd. Met recht Nederlands Kampioen. 

Delano Risakotte uit Nijverdal: In de halve finale liet Delano mooie acties zien, maar helaas wist zijn 

tegenstander iets meer te scoren. Een verdiende derde plaats. 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/


 

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

Rick Baks uit Hengelo: In zijn eerste partij zette Rick een mooie prestatie neer. Deze partij ging wel 

gelijk op en na de reguliere speeltijd stond het gelijk. Met een mooie hoofdtreffer wist hij de Golden 

Point-ronde te winnen. In de halve finale kwam hij helaas iets te kort, maar is verdient derde 

geworden. 

Chiel Nijhuis uit Wierden: Na vrijgeloot te zijn werd de eerste partij op zeer overtuigende wijze 

gewonnen door deze voortijdig te beëindigen. In de halve finale moest hij aantreden tegen de 

regerend Nederlands Kampioen, die later de finale op overtuigende manier wist te winnen. Deze partij 

ging erg gelijk op, maar het kwartje viel, met 1 puntje verschil, net de verkeerde kant op. Toch een 

verdiende derde plaats op dit Kampioenschap. 

Jesse Bruggeman uit Borne: Ook Jesse wist zijn eerste partij overtuigend met een groot 

puntenverschil te winnen. In de halve finale moest hij aantreden tegen de latere finalist. Hij heeft 

gevochten voor wat hij waard was, maar toch is deze derde plaats zeer verdiend. 

Sven Reefman uit Almelo: Sven heeft erg mooie partijen laten zien. Hij moest er hard voor knokken. 

Na 3 gewonnen partijen ging de finale erg gelijk op, maar toch wist hij deze met minimaal verschil te 

winnen. Terecht Nederlands Kampioen. 

Mory Cisse uit Almelo: Mory had vandaag een zware taak door zowel bij de junioren als de senioren 

te starten. Bij de junioren wist hij zijn partijen allemaal met mooie gevechten te winnen, met als gevolg 

dat hij op zijn eerste Nationale Kampioenschap de eerste plaats mee naar huis mocht nemen. Bij de 

senioren had hij meer weerstand en ondanks dat heeft hij laten zien dat hij, ook daar, terecht mee 

heeft gedaan. Bij de senioren eindigde hij op de derde plaats. 

Mandy Roethof uit Hengelo: In de halve finale heeft Mandy alles gegeven, maar helaas mocht dit 

niet baten, met als gevolg dat ze als derde is geëindigd op dit Kampioenschap.  

Kelly Roethof uit Hengelo: Kelly zette een mooie halve finale neer, welke ze met groot 

puntenverschil wist te winnen. In de finale bleek haar tegenstandster, letterlijk en figuurlijk, een maatje 

te groot. Een verdiende tweede plaats voor Kelly op dit Kampioenschap. 

Pascal Niks uit Almelo: In de halve finale was Pascal goed op dreef en deze wist hij dan ook 

overtuigend te winnen. Zich voorbereidend op de finale, heeft zijn tegenstander zich teruggetrokken 

wegens een blessure welke hij in een eerder gevecht had opgelopen. Het gevolg is dat Pascal 

Nederlands Kampioen 2017 is.  

Ronald Folson uit Zwolle: Ook dit jaar kwam Ronald met zijn 44 jaar(veteraan) weer uit bij de 

senioren. Toch heeft Ronald ook dit jaar weer laten zien dat er rekening met hem gehouden moet 

worden. Door zijn onnavolgbare technieken wist hij, ook dit jaar, al zijn partijen te winnen en wederom 

is hij Nederlands Kampioen. 

Robert Dannenberg uit Almelo: Robert startte direct in de finale. Deze partij ging aanvankelijk 

redelijk gelijk op, maar toch wist Robert deze partij naar zich toe te trekken. Ook dit jaar is hij 

Nederlands Kampioen. 

Manuel Pohan uit Hilversum: Helaas had zich als enige in zijn klasse bij de veteranen ingeschreven. 

Gevolg is dat hij Nederlands Kampioen is geworden, zonder te hoeven vechten. 
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Goud en daarmee Nationaal Kampioen    

Jessie Vorderman A Cadets female (-41 kg) Hengelo 

Isabeau Van Droffelaar A Cadets female (+59 kg) Hengelo 

Stan Klein Nagelvoort A Cadets male (-53 kg) Vriezenveen 

Jaden Rumokoy A Cadets male (+65 kg) Almelo 

Sam Bruggeman A Juniors female (-55 kg) Borne 

Jeronimo Evers A Juniors male (-51 kg) Enschede 

Sven Reefman A Juniors male (-63 kg) Almelo 

Mory Cisse A Juniors male (-73 kg) Almelo 

Robert Dannenberg A Seniors male (+87 kg) Almelo 

Pascal Niks A Seniors male (-74 kg) Almelo 

Ronald Folson A Seniors male (-80 kg) Zwolle 

Manual Pohan A Veterans male (-80 kg) Hilversum 
       

Zilver       

Jesse De Vries A Cadets female (-44 kg) Hengelo 

Famke Kloosterman A Cadets female (-59 kg) Hengelo 

Kelly Roethof A Seniors female (-73 kg) Hengelo 
       

Brons       

Delano Risakotta A Juniors male (-51 kg) Nijverdal 

Rick Baks A Juniors male (-55 kg) Hengelo 

Chiel Nijhuis A Juniors male (-59 kg) Wierden 

Jesse Bruggeman A Juniors male (-59 kg) Borne 

Mandy Roethof A Seniors female (-73 kg) Hengelo 

Mory Cisse A Seniors male (-74 kg) Almelo 
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