Europeese kampioenen bij dojang Koguryo!

In week 42 waren er diverse evenementen van de Wereld Tang Soo Do Associatie (WTSDA)
georganiseerd door de Nederlands Tang Soo Do Associatie (NTSDA), welke in Nederland plaats
vonden. Een van die evenementen was een Black Belt Clinic op vrijdag 20 oktober waarbij de
instructeur van dojang Koguryo uit Blerick ook deelnemer was. Gedurende die dag werden door
verschillende instructeurs lessen gedraaid om de kennis voor zwarte banders verder uit te breiden.

Op zaterdag 21 oktober vond het Europees Kampioenschap in de Magriet sporthal in Schiedam, ZuidHolland plaats. Een uniek toernooi, omdat beide grootmeesters van de WTSDA Robert Beaudoin 8e
Dan en Bill Strong 8e Dan vanuit de Verenigde Staten van Amerika aanwezig waren. Daarnaast waren
er diverse andere meesters vanuit Europa en de rest van de wereld.
Naast de Nederlandse deelnemers waren er ook vertegenwoordigers vanuit Canada, Duitsland,
Griekenland, Groot Brittannië, Indonesië, Seychellen, U.S.A., Zweden en Zwitserland gekomen. Onder
de ruim 500 deelnemers waren 11 leden van dojang Koguryo Tang Soo Do uit Blerick die met hun
instructeur de reis naar het Westen van het land hadden ondernomen.
Tang Soo Do is een 2000 jaar oude Krijgskunst afkomstig uit Korea. Deze “martial art” wordt op
verschillende plaatsen in Nederland beoefend waaronder sinds vorig jaar ook in Blerick. En voor een
toernooi geldt de Olympische gedachte “meedoen is belangrijker dan winnen”. Het is de bedoeling om
aan de andere leden van de Tang Soo Do familie te laten zien hoe ver jij bent in de ontwikkeling
richting de zwarte band. Door mee te doen doe je in wedstrijdervaring op en verder is het toernooi
bedoeld om oude vrienden te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken.
Voor sommige leden van Koguryo was dit het allereerste Tang Soo Do toernooi waaraan ze
deelnamen. Spannend dus, maar ze waren allen goed voorbereid met extra wedstrijdtrainingen en
werden ondersteund door de ervaren leden. Het Tang Soo Do toernooi bestond uit 3 verschillende

onderdelen, namelijk Moogi Sul (vanaf bruine band / loopvorm met wapen), Hyung (loopvorm) en Dae
Ryun (sparren).
In de ochtend was het de beurt aan de zwarte banders om te “strijden” op de verschillende
onderdelen. Het officiële programma begon ’s middags, waarbij er eerst de beëdiging was voor
nieuwe zwarte band 4e en 5e Dan Masters. Daarna waren er demonstraties van specials, zwarte
banders en Masters, voordat de wedstrijden voor de gekleurde bander begonnen.
Veel van de leden van Koguryo vielen in de prijzen bij dit toernooi, waarbij er 2 leden Europees
kampioen werden! Bij het onderdeel Hyungs werden Sam Buskens en Levai Olders met het behalen
van een gouden medaille Europees kampioen en waren er verder prijzen bij dit onderdeel voor Kees
Mommers (zilver), Mischa Wallenburg (brons), Daniel Cox (brons) en Senna Boonhof (brons). Bij Dae
Ryun was er zilver voor Dave Buskens en Mischa Wallenburg. Het brons was er voor Daniel Cox,
Senna Boonhof, Sam Buskens, Jesney Olders en Kees Mommers. Aan het onderdeel Moogi Sul kon
alleen de instructeur van dojang Koguryo deelnemen, die daarbij een zilveren plak behaalde.
Hyung is ook een loopvorm maar dan zonder wapen. Hyungs worden beoordeeld op kracht, snelheid
en precisie.
Dae Ryun is het sparren tegen een echte tegenstander maar deze mag niet worden geraakt. Je kunt
punten scoren door een trap of stoot goed te plaatsen waar, als hij doorgezet zou worden, de
tegenstander zou hebben geraakt.
Moogi Sul is een loopvorm met een wapen. Een loopvorm is een soort schijngevecht waarbij met
voorgeschreven bewegingen “gevochten” wordt met denkbeeldige tegenstanders. Vanaf de bruine
band mag je deelnemen aan dit onderdeel met een stok, vanaf 2de dan (zwarte band) mag je
deelnemen met een mes of zwaard.

Alle deelnemers aan het EK van dojang Koguryo samen met beide grootmeesters en instructeur

