
WK Taekwondo 

Beleving van een supporter 

Omdat het WK taekwondo eigenlijk in Noord-Korea zou zijn, maar dit vanwege kans op ebola niet doorging, 

ging  de reis dit keer naar Plovdiv, Bulgarije. We vertrokken niet op maandag, maar op zondag. Dit omdat we 

met een aantal man het technisch seminar en International Instructor Course van SGM Hwang Ho Yong zouden 

volgen. Daarna zou ik kunnen genieten van het WK, waar Mike en Huberto van onze club aan deel zouden gaan 

nemen.  

Na een paar dagen seminar begon op donderdag het WK dan eindelijk. De jongens hadden in hun dagen 

voorafgaand aan het toernooi genoten van Plovdiv en de Bulgaarse zon en waren goed uitgerust.  

 

Huberto mocht het spits afbijten voor 

Nederland in de klasse tuls heren 2e Dan.  Zijn 

eerste ronde liep hij als vrije tul Choong-Jang, 

als verplichte tul moest hij Eui-Am lopen. 

Huberto liep krachtig, strak en tegelijk soepel. 

Sinds het EK (eind april) heeft hij weer 

vooruitgang geboekt en dit was duidelijk terug 

te zien: een klinkende 5-0 overwinning op zijn 

tegenstander uit Mongolië. 

Zijn tweede rond werd een tegenstander uit 

China. Wederom was zijn vrije tul Choong-Jang. 

Als verplichte tul moest hij nu Do-San lopen. De 

uitslag lag erg dicht bij elkaar, maar helaas won 

zijn Chinese tegenstander met 3-1 (plus 1 

gelijkspel)  Wel dien ik er bij te vermelden dat 

die Chinees zijn volgende ronden relatief 

gemakkelijk won en pas in de finale verloor van 

zijn Noord-Koreaanse tegenstander. Huberto 

heeft dus gewoon erg goed gepresteerd.   

Op donderdagavond was de openingsceremonie. Deze zat leuk in elkaar met zang, dans en het opkomen van 

alle landen zoals bij de Olympische Spelen. Huberto had de eer om namens Nederland deel te nemen aan deze 

opening. Nadeel aan de opening in de avond is dat er te laat gegeten wordt en dat we pas weer laat terug 

waren in het hotel, terwijl de volgende dag gewoon om 9:00 uur gestart werd. 

In de ochtend mocht Huberto het spits afbijten met het onderdeel sparring in de klasse -78 kg. Hij lootte een 

Slowaakse  tegenstander. In deze partij werden over en weer punten gemaakt. Na twee rondes van twee 

minuten trok Huberto aan het kortste eind en ging de Slowaak door naar de volgende ronde waar hij op zijn 

beurt van Rusland verloor.  

Aan het einde van de ochtend was het de beurt aan Mike. Hij deed mee in de klasse -71 kg. Zijn eerste 

tegenstander kwam uit India. Mike begon voortvarend met een goed geplaatste stoot op het gelaat van zijn 

tegenstander, de eerste klap is nog altijd een daalder waard. Vervolgens moest Mike duidelijk nog even op 

gang komen. Hij stond geruime tijd voor, maar 30 seconden voor het einde kwam hij ineens op achterstand te 

staan, waardoor mijn hartslag ook een lichte verhoging vertoonde. Gelukkig bleef Mike wel koel, pakte wat 

punten met gesprongen stoten en herpakte zijn voorsprong. De winst in de eerste ronde was voor Mike en dit 

was direct het einde van het ochtendprogramma.  



Wij zijn gaan lunchen tegenover de sporthal en hebben voor Mike een portie spaghetti meegenomen, zo 

hoefde hij ook niet met de bus terug naar het hotel en kon relaxen voor zijn volgende partijen. Ik begreep dat 

het thuisfront enorm meeleefde via hun computer, via de webcam konden ze immers alles volgen. 

In de middag was de volgende partij van Mike: een Zuid-Afrikaan. Deze tegenstander was erg lang en flexibel. 

De rust had Mike duidelijk goed gedaan: doordat Mike het spel kort hield en druk bleef houden kwam de Zuid-

Afrikaan niet in zijn spel en kon ook zijn flexibele benen niet optimaal benutten. Wederom een mooie 

overwinning voor Mike.  

Michel (vader Mike) en ik hadden nu allebei een 

hogere hartslag, waarbij we wellicht elkaar nog 

wat opfokten. Aan mij was, door Hendry, de taak 

toevertrouwd om het pouleschema in de gaten 

te houden en ik had al gezien dat zijn volgende 

partij de kwartfinale tegen een  man uit Chili 

was.  

In deze partij ging Mike wederom sterk van start, 

plaatste een aantal goed geplaatste 

(gesprongen) stoten gevolgd door een cross. Ook 

met zijn harde achterwaartse trap wist hij de 

Chileen een aantal keer duidelijk en goed te 

raken. Een minuut voor tijd had ik er het 

vertrouwen in dat hij ging winnen; ik keek opzij 

en zag een bijzonder rustige Michel naast me. Hij 

wist dat het goed zat. Toen Mike’s hand omhoog 

ging kwam er toch wel een enorme ontlading bij 

ons. Wat wij namelijk al wel wisten, maar Mike 

nog niet was dat hij nu winnaar van ‘zijn blaadje’ 

was. Omdat zijn poule uit vier blaadjes bestond 

wist ik dat hij nu in de halve finale stond en dus 

op het podium stond.  

Zijn vierde partij was tegen een man uit 

Oekraïne. We hadden deze jongen al 

geanalyseerd en wisten dat het een sterke 

tegenstander was. Mike begon koel en beheerst 

maar in een moment van onachtzaamheid liep 

hij op een ronde trap op het gezicht. Dit had zo’n 

effect op hem dat hij helaas niet verder kon. 

Hendry en Michel namen Mike mee naar buiten 

voor wat frisse lucht, terwijl Master Dekker nog 

even echt ging checken of Mike 3
e
 was. Toen zijn 

vader dit buiten aan hem vertelde geloofde hij het eerst niet; pas toen Hendry het bevestigde geloofde hij het. 

Ik had mijn Nederlandse vlag dus niet voor niks meegenomen naar Bulgarije. Voor de volledigheid: de 

Oekraïner werd in de finale overduidelijk wereldkampioen.  

Mike had werkelijk een fenomenale prestatie geleverd; voor het eerst sinds jaren behaalde Nederland weer 

een verdiende medaille op een wereldkampioenschap. Dat dit in Nederland niet onopgemerkt gebleven was 

bleek toen ik het internet op mijn telefoon open zette: 87 berichten in de Taekyon Berghem groepsapp sinds 

de lunch. Mike had er aan het einde van de dag 173. Iedereen was apetrots en zijn vader stond te glimmen 

naast me. 

In de avond hebben we het klein gevierd bij een etentje; de volgende dag moesten we immers weer vroeg op 

voor de medaille uitreiking. Helaas was deze pas in de middag, maar toen stond Mike er ook voor de volle 



100% van te genieten.  

In de avond hebben we in het oude Romeinse amfitheater in Plovdiv genoten van de finales teamsparring. Wat 

een geweldige locatie, geweldige ambiance en mooi taekwondo. Overigens was Noord-Korea hier 

oppermachtig, in beide partijen hadden ze slechts drie wedstrijden nodig om de overwinning te behalen. 

De laatste dag hebben we gerelaxt en zijn we ’s avonds naar de slotceremonie gegaan. Helaas viel die 

behoorlijk tegen omdat dit gecombineerd was met de opening van de sporthal en dat was live op de Bulgaarse 

TV.  

Terugkijkend op het WK zijn me een aantal dingen opgevallen: 

 Noord Korea behaalt nog steeds veel prijzen, maar het verschil 

met de Europese landen wordt duidelijk kleiner.  

 De afgelopen jaren is er een duidelijke stijgende lijn zichtbaar in 

het niveau van de selectie. Dit is een goede zaak en ik hoop dat 

Sabum Hendry en Sabum Fred deze lijn door kunnen zetten.  

 Uit de statistieken van www.taekyonberghem.nl blijkt dat het 

thuisfront enorme meegeleefd heeft.  

 Niet alle scheidsrechters zijn even goed en consequent 

 Het WK was prima georganiseerd: op tijd klaar en geen hele rare 

dingen.  

Ik vond het in ieder geval fantastisch om er weer bij te zijn! 

 

Supporter Erik 

Taekyon Berghem 


