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Open Luxemburg 2019 

 

Op 15 en 16 juni vonden in Luxemburg de Open Luxemburg 2019 sparring plaats in Luxemburg. Met 
4 deelnemers heeft Taekwondo Oude Luttikhuis deelgenomen aan dit toernooi. 
  
Jessie Vorderman uit Hengelo kwam uit bij de Junioren vrouwelijk A -52 kg. Voor Jessie was dit 

haar debuut op een G1 toernooi. Ze moest aan treden tegen Israël, welke haar 1e partij wist te winnen 

van Ierland met een pointgap. Ze begon de partij goed en stond na de 1e ronde voor. Door een paar 

foutjes liet ze het initiatief aan haar tegenstandster, waardoor het nagenoeg gelijk werd. In de 3e ronde 

nam ze het initiatief weer en liep uit en won uiteindelijk met 19 – 5. In de kwartfinale trof ze Engeland. 

Op het WK 2018 was deze 1e geworden en op het WK Senioren 2019 was ze als 3e geëindigd. Een 

zware tegenstandster. Toch deed ze het erg goed en wist haar tegenstandster met haar lange benen 

goed af te houden. Door enkele strafpunten die Jessie kreeg wist de Engelse uit te lopen en heeft 

Jessie uiteindelijk “maar” met 5-1 van deze zwaargewicht, en latere winnaar, verloren. Een goed 

debuut van Jessie. 

Famke Kloosterman  en Isabeau van Droffelaar, beiden uit Hengelo, kwamen uit bij de Junioren 

vrouwelijk A +68 Kg. Voor Famke was dit ook haar debuut op een G1 toernooi. Doordat er enkele 

deelnemers waren uitgevallen, begonnen beide dames in de halve finale. 

Isabeau moest haar eerste partij tegen Engeland. Ze maakte meerdere mooie hoofdtreffers, maar 

deze werden helaas niet allemaal geregistreerd. Dat gebeurde zelfs bij een trap waar bij de 

hoofdbeschermer van de tegenstander van het hoofd werd afgetrapt. Desalniettemin wist ze de partij 

met 10 – 2 winnend af te sluiten.  

Famke mocht vervolgens debuteren op een G1 toernooi. Haar tegenstandster was een sterke Finse. 

Dat deed ze erg goed. De tegenstandster kwam niet in haar spel vanwege het sterk fysieke vechten 

van Famke. Na twee ronden stond Famke dan ook voor met 3 – 0. Toch wist de Finse in de 3e ronde 

een hoofdtreffer te maken, gevolgd door een trap op het lichaam. Helaas werd dit niet meer ingehaald 

en behaald Famke brons. 

Vervolgens moest Isabeau in de finale aantreden tegen deze Finse. Ze waren aan elkaar gewaagd. 

De Finse wist met een aantal stoten voor te komen, maar Isabeau maakte door een hoofdtreffer weer 

gelijk. Lang ging de partij daarna gelijk op, maar in de derde ronde wist Isabeau wederom een 

hoofdtreffer te maken en een trap op het lichaam. Goud voor Isabeau. 

Jaden Rumokoy uit Almelo kwam uit bij de Junioren mannelijk -78 Kg. Omdat er in zijn normale 

gewichtsklasse geen tegenstanders waren heeft Jaden afgetraind naar deze gewichtsklasse. Hij trof 

het niet met de loting en kreeg een Spaanse tegenstander die al bij meerdere grote toernooien goud 

wist te behalen. Helaas werd deze partij verloren met een enigszins vertekende uitslag. Deze 

Spanjaard wist het toernooi ook op zijn naam te schrijven. 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/


 

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

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/


 

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

 

 

 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/

