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European Juniors Championships 2019 
 

Van 4 t/m 6 oktober werden in Marina D'Or, in Spanje de European Juniors Championships 2019 

gehouden. Twee leden van Taekwondo Oude Luttikhuis zijn door de Taekwondo Bond Nederland 

geselecteerd voor dit toernooi:  

 Isabeau van Droffelaar uit Hengelo  Zij kwam uit in de klasse  : Junior Female + 68 Kg.  

 Jaden Rumokoy uit Almelo  Hij kwam uit in de klasse : Junior Male + 78 Kg.  

In totaal heeft de Taekwondo Bond Nederland 8 sporters geselecteerd om aan dit toernooi deel te 

nemen. Thijs Oude Luttikhuis was als coach voor het Nederlands Team aanwezig. 

Beide junioren moesten op zondag, 6 oktober, de mat op. 

Isabeau van Droffelaar zat in een poule met in totaal 24 deelnemers. De eerste ronde was ze 

vrijgeloot. Haar eerste partij moest ze tegen de winnares van de partij tussen Finland en Turkije. 

Uiteindelijk was Turkije de eerste tegenstander van Isabeau. De eerste ronde was Isabeau dominant 

en ging met een kleine voorsprong naar de tweede ronde. In de tweede ronde werd er niet gescoord, 

maar kregen beiden een strafpunt wegens passiviteit. Met een kleine voorsprong, 3 -1, begonnen ze 

aan de derde ronde. Het beeld was gelijk aan de vorige 2 rondes en toch wist de Turkse te scoren. 

Vlak voor het eind van de derde ronde kreeg Isabeau een strafpunt en kwam achter. Ze zette een 

tandje bij, maar dat was helaas niet genoeg, want ze wist niet meer te scoren en was de eindstand 4 – 

3 in het voordeel van de Turkse. Helaas betekende dit het einde van het EK voor Isabeau. Haar 

tegenstandster is uiteindelijk als derde geëindigd op dit toernooi. 

Jaden Rumokoy had ook een grote poule van maar liefst 25 deelnemers en ook hij was de eerste 

ronde vrijgeloot. Hij moest zijn eerste partij tegen de winnaar van de partij tussen Griekenland en Wit-

Rusland. Zijn tegenstander werd Wit-Rusland, regerend Europees kampioen onder de 21 tot 78 Kg en 

dat was een boom van een kerel, zeker een kop groter dan Jaden. Letterlijk en figuurlijk een 

tegenstander van formaat. Jaden begon voortvarend aan de eerste ronde, maar had moeite langs de 

lange benen van zijn tegenstander te komen. De tweede ronde begon Jaden ook weer voortvarend en 

zocht naar gaten in de verdediging van zijn tegenstander. Deze waren moeilijk te vinden en zijn 

tegenstander wist Jaden wel te raken met zijn lange benen. Uiteindelijk wist de Wit-Rus de partij te 

winnen. Ook de Wit-Rus eindigde op het podium en werd tweede. 

http://www.tkdoudeluttikhuis.com/
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