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Dutch Open 2012 
Holland, Eindhoven - 22 januari 2012

Text och foto: Ola Ahlvarsson 

Holländska öppna samlade i år närmare 550 tävlande från 12
länder i Holländska Eindhoven.

Sverige representerades av Ilhom Yuldishev sparring -63,
samt tul och Ola Ahlvarsson, sparring -71.

Tävlingen ligger tidigt på året och är för många en
”kontrolltävling” inför framtida mästerskap och ett bra tillfälle
att tampas med världseliten.

Stämmningen var god och smärre problem med
arrangemanget så som att högtalarsystemet slutatde fungera
kompenserades av gästfrihet, sportsmanship och spännande
matcher.

Ilhom gjorde en stark öppning i tull men förlorade mot en
erfaren motståndare. När turen kom till sparringen var han
fast besluten om att vinna och gick ut hårt på gränsen till
övertänd med spektakulära hoppande sparktekniker och
stundtals fantastisk tkd. Tyvärr fick han ett antal varningar
vilket förmodligen vände vinst till extrarond där motståndaren
vann i en alltför händelselös extrarond som vem som helst
kunnat vinna. För Ilhom var det den första stora Europeiska
tävlingen och en bra erfarenhet som gav mersmak. Klassen
vanns av hemmasonen den meriterade Bryan van de
Westelaken.

Ola Ahlvarsson tävlade endast i sparring i -71 som var den
klart största klassen med närmare 40 tävlande. Ola vann
övertygande de första matcherna för att sen möta på tuffare
motstånd i kvartsfinal i form av en italiensk landslagsman som
även han fick bita i gräset och se svenskens hand lyftas. De
fyra som var kvar i semi var Irländaren Hong Looi, VM 2a förra
året och vinnare av flera av de senaste internationella
tävlingarna, Olivia Simone, före detta europamästare från
Italien, ett Holländskt underbarn, artonåringen Brian v/d
Brand samt Ola Ahlvarsson. Hong vann över Olivia och tog sig
till final. Ola fick en tuff start mot Brian som fick poängövertag
redan första sekunderna något som Ola försökte jaga i fatt mot
den kontringsstarke Holländaren som vann matchen med god
marginal. 
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I finalen besegrade Hong slutligen Brian i en match som vem
som helst kunde ha vunnit. Ola ställdes mot italienare i vad
som blev en sluggfest med hård kontakt, mycket gruffande
men också stundtals spännande teknikväxlingar. När matchen
till slut lämnades över till domarna var domarkåren oense om
vem av de båda kombattanterna som skulle ta bronsmedaljen
med sig hem innan de till slut enades om att ge italienaren
segern, till Olas besvikelse som hade hoppats att göra
åtminstone lika bra ifrån sig som förra gången han var med i
Holländska Öppna... -1991 då han kom 3a :)    
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