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Nationale Kampioenschappen 2020 

Met een delegatie van 19 deelnemers was ook dit jaar Taekwondo Oude Luttikhuis weer goed vertegenwoordigd 

op de Nationale Kampioenschappen. Eén deelnemer kwam zowel bij de junioren als de senioren uit. 

Op zaterdag 18 januari vonden deze kampioenschappen sparren weer in Den Haag plaats. 

Met maar liefst 8 nationale kampioenen, 3 zilveren en 5 bronzen plakken, behaalde Taekwondo Oude Luttikhuis dit 
jaar ook de eerste plaats bij de teams. In totaal deden 37 clubs mee aan deze nationale kampioenschappen. Als 
team zijnde heeft Taekwondo Oude Luttikhuis een zeer goede en bovengemiddelde prestatie geleverd tijdens deze 
nationale kampioenschappen. 
 
Met 19 deelnemers stonden wij 11 maal in de finale. 
Bijzonder was dat van de 8 gewichtsklassen bij de dames senioren wij er bij 4 het hoogste podium wisten te 
behalen. 

• Lydia Louter bij de dames Senioren tot 57 Kg. 

• Joyce van Baaren bij de dames Senioren tot 67 Kg. 

• Marjolijn Abbink bij de dames Senioren tot 73 Kg. 

• Isabeau van Droffelaar bij de dames Senioren boven 73 Kg. 
De prestaties van Joyce van Baaren(35) en Marjolein Abbink(36) waren opmerkelijk, aangezien ze beiden, qua 
leeftijd, bij de veteranen horen. Joyce van Baaren werd voor de 17

e
 maal Nationaal Kampioen, ondanks dat ze 

zeer recent opnieuw moeder is geworden van haar tweede kindje. Marjolein Abbink nam voor de 15
e
 keer de 

nationale titel mee naar huis. 
 
Ronald Folson wist wederom nationaal kampioen te worden en dat terwijl hij 47 is. Hij wist te winnen van 
tegenstanders die veel jonger waren, midden 20, en sterke en fitte mannen zijn,. 
Na 2 partijen in de voorrondes, ging de finale tegen clubgenoot Pascal Niks. 
 
In de zeer sterke klasse bij de senioren heren wisten zowel Rick Baks als Ted Brilhuis op knappe wijze een 
bronzen plak te halen, waarbij Ted Brilhuis nipt verloor van de latere winnaar.  
 
De broers Klein Nagelvoort, Niek en Stan, wisten beiden bij de jeugd de nationale titel te veroveren. Niek in de 
klasse Kadetten tot 55 Kg. En Stan bij de Junioren tot 68 Kg. Jaden Rumokoy wist zijn nationale titel te 
prolongeren in het junioren zwaargewicht. 
 

1e Plaats, GOUD 

Niek Klein Nagelvoort Kadetten mannelijk (-53 kg) Vriezenveen 

Stan Klein Nagelvoort Junioren mannelijk (-68 kg) Vriezenveen 

Jaden Rumokoy Junioren mannelijk (+78 kg) Almelo 

Lydia Louter Senioren vrouwelijk (-57 kg) Hilversum 

Joyce Van Baaren Senioren vrouwelijk (-67 kg) Almelo 

Marjolijn Abbink Senioren vrouwelijk (-73 kg) Hengelo 

Isabeau Van Droffelaar Senioren vrouwelijk (+73 kg) Hengelo 

Ronald Folson Senioren mannelijk (-80 kg) Zwolle 

2e Plaats, ZILVER 

Amelia Keizer Senioren vrouwelijk (-57 kg) Borne 

Pascal Niks Senioren mannelijk (-80 kg) Almelo 

Robert Dannenberg Senioren mannelijk (+87 kg) Almelo 
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3e Plaats, BRONS 

Jessie Vorderman Junioren vrouwelijk (-55 kg) Hengelo 

Famke Kloosterman Junioren vrouwelijk (+68 kg) Hengelo 

Matthijs Boon Senioren mannelijk (-63 kg) Hilversum 

Rick Baks Senioren mannelijk (-63 kg) Hengelo 

Ted Brilhuis Senioren mannelijk (-63 kg) Oldenzaal 
 

 



 

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

 

 


