IN MEMORIAM

BEN OUDE LUTTIKHUIS
Tubbergen 13-06-1952 – Seoul (Zuid-Korea) 27-08-2011

Op 27 augustus 2011 is Ben Oude Luttikhuis, International Grand Master Instructor en houder van de
e
8 Dan WTF/Kukkiwon, in een ziekenhuis te Seoul overleden. Ben was in Seoul op uitnodiging van de
Taekwondo Hall of Fame om te worden gehuldigd voor zijn grote verdiensten voor het Taekwondo.
e

In de jaren zestig van de 20 eeuw kwam Ben in aanraking met het Taekwondo wat uitgroeide tot een
zeer succesvolle sportcarrière. Als topsporter maakte hij vele jaren deel uit van de nationale selectie
en wist nationaal en internationaal grote successen te behalen met als hoogtepunten medailles op
Europese kampioenschappen en de bronzen medaille op de Wereldkampioenschappen 1982 te
Guayaquil – Ecuador.

WK team 1982 staand vlnr. Gerard van den Berg, Ben Oude Luttikhuis †, Ruben Thijs, Ad van Emmerik, Martien Cozijn, Fred
Buitenhuis en Hans Brugmans. Zittend vlnr. Ron Landré †, Jimmy de Fretes en Luigi Melis †. (Op de foto ontbreekt Henk
Horsten).

Na zijn carrière als topsporter richtte Ben zich vol overgave op het trainerschap van zijn club
Taekwondo Oude Luttikhuis. Hier behaalde hij grote successen met zijn leerlingen zoals Europese
titels voor zijn eigen kinderen Thijs en Yvonne en Europese juniorentitels voor Joyce van Baaren en
Reshmie Oogink. Taekwondo Oude Luttikhuis was diverse malen clubkampioen van Nederland en
veel van zijn leerlingen zijn inmiddels zelf trainer geworden. Ook als bondscoach van het Nederlands
team was Ben succesvol. Hoogtepunten in die periode waren de Wereldtitel voor Henk Meijer in 1985
en de eerste deelname van Nederland aan de Olympische Spelen van Seoul in 1988.
Naast zijn activiteiten als trainer en coach was Ben zeer actief als vrijwilliger op bestuurlijk en
organisatorisch vlak. Hij was 21 jaar bestuurslid van district Noord-Oost waarvan 17 jaar als voorzitter,
en bekleedde functies zoals danexaminator, lid van het Taekwondo coachplatform en tot aan zijn
overlijden voorzitter van het College Hogere Danhouders.
Gedurende de periode december 2000 t/m juni 2008 was Ben voorzitter van de Taekwondo Bond
Nederland. Bij zijn aantreden als bondsvoorzitter stond hij voor de taak om met een nieuw
bondsbestuur de TBN de 21-ste eeuw in te leiden. Met een nagenoeg geheel nieuwe
bestuurdersploeg heeft Ben zich gedurende 8 jaren dag en nacht ingezet voor de TBN. Een van zijn
speerpunten was om de bond financieel gezond te krijgen en te houden, wat bij zijn statutair aftreden
ook was gerealiseerd. Sportieve hoogtepunten in die tijd waren de Wereldtitel in 2001 voor Ferry
e
e
Greevink, de 1 plaats van het herenteam en de 2 plaats overall tijdens het EK 2006 te Bonn (één
van de beste resultaten ooit) en 3 bronzen medailles op de Wereldkampioenschappen 2007 te
Beijing.

Als waardering voor zijn zeer grote verdiensten ontving Ben tijdens de Dutch Open in 2007 de
Koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en werd hij in 2010 benoemd tot
bondsridder met het gouden ereteken.
Voor de Taekwondo Bond Nederland en de Taekwondosport is Ben gedurende vele jaren van
onschatbare waarde geweest. Niet alleen vanwege de vele reeds genoemde prestaties en vervulde
functies maar Ben was voor zeer veel mensen ook een persoonlijke inspiratie. Iemand die mensen
kon motiveren en inspireren, die de sport en de bond in de breedte en diepte een warm hart toedroeg
en die nog vol plannen voor de toekomst zat. Zijn wilskracht en doorzettingsvermogen zijn een
voorbeeld voor velen.
Het Taekwondo, de Taekwondo Bond Nederland en zijn vele sportvrienden zullen Ben enorm missen.
Wij wensen zijn vrouw Maria, de kinderen Thijs en Yvonne, Joyce en de naaste familieleden heel veel
sterkte toe bij dit enorme verlies.
Bestuur en directie Taekwondo Bond Nederland

