
VERSLAG EK tafeltennis G-sport 
Lignano, 29 september tot 5 oktober 2013 

 

Florian Van Acker behaalt de kwartfinale 
 

1. Inleiding 
 
Eind september en begin oktober werd in Lignano het EK tafeltennis voor G-sporters 
gespeeld. Florian Van Acker (TTC Gullegem) mocht deelnemen in klasse 11. Florian had 
reeds enkele succesvolle tornooien achter de rug en stond daardoor, voor aanvang van het 
tornooi, op de 5de plaats op de Europese ranking en 6de op de World ranking. Zijn vaste 
begeleidster Nele Pattyn kon deze keer niet mee en werd vervangen door Jeroen 
Vanmassenhove. 
 

 
Florian Van Acker bij aankomst aan de sporthal 

 

2. Tornooi 
 
De poule van Florian Van Acker (Bel – WR 6, ER 5) werd over 3 dagen gespreid waarbij er 
iedere dag slechts 1 match werd afgewerkt. 
 
Poule : 
 
Abbate Giacomo (ITA – Geen ranking) 11-7, 11-6, 11-6  3-0 
 
De eerste wedstrijd van Florian, tegen een nieuwe speler op het circuit, moest een 
gemakkelijke wedstrijd worden. Het bleek echter toch moeizamer dan gedacht. Florian was 
enorm zenuwachtig en kwam door het lagere niveau van de tegenstander niet in zijn normale 
spel. Hij won wel 3-0 maar was zeker niet tevreden over zijn spelniveau.  
 
Cuesta Eduardo (SPA – WR 7)  12-10, 9-11, 11-9, 10-12, 5-11 2-3 
 
De tweede wedstrijd was heel belangrijk. Tegen de Spanjaard Cuesta Eduardo, ex-nummer 
1 van de wereld, zou er wellicht voor winst in de poule gestreden worden. De Spanjaard is 
linkshandig en speelt bovendien met korte noppen in de backhand. De wedstrijd begon 
meteen op een hoog niveau waarbij beide spelers elkaar in evenwicht hielden. Heel mooie 
rally’s met prachtige punten van beide spelers werden door het publiek gesmaakt.  
 



Florian stond de ganse 
eerste set voor en kon 
deze set ook heel mooi 
afmaken. De tweede set 
kwam Florian achter door 
enkele moeilijke 
opslagen van de 
Spanjaard die zijn spel 
tactisch had aanpast. 
Florian kwam nog sterk 
opzetten op het einde 
van de tweede set maar 
het bleek onvoldoende. 
Het verlies van de 
tweede set was mentaal 
een moeilijk moment in de wedstrijd voor Florian. Hij was even het noorden kwijt en kwam in 
een negatieve spiraal terecht. Ondanks een peptalk en enkele tactische aanpassingen werd 
dit in de 3de set pijnlijk duidelijk. Hij kwam 2-7 achter en werd weggespeeld door de 
Spanjaard. Na een time-out kwam Florian terug in de set en de wedstrijd. Hij veerde mentaal 
recht en speelde bij momenten buitenaards. Hij haalde iedere bal terug op tafel en nam de 
set terug over. Tot grote ergernis van de Spanjaard kon Florian de setwinst nemen met 11-9. 
Het vertrouwen was terug en Florian speelde opnieuw op een heel hoog niveau. In de 4de set 
was Florian ontketend. Met agressief en aanvallend tafeltennis kwam hij op een 6-2 
voorsprong. Een time-out van de Spanjaard kon het spel niet echt kantelen. Florian kwam in 
die set 10-7 voor en kreeg dus drie matchballen. 
Toen sloeg het noodlot echter toe. Een netbal en een fantastisch punt van de Spanjaard 
deden Florian twijfelen waardoor hij opeens te passief begon te spelen. De Spanjaard kon 
met zijn ervaring profiteren van het moment van twijfel bij Florian en won uiteindelijk de 4de 
set met 10-12. Florian was enorm aangeslagen door het verlies van deze set. De Spanjaard 
had de match mentaal doen kantelen in zijn voordeel. In de 5de set kreeg Florian niets meer 
op tafel. Hij verliest uiteindelijk de 5de set met 5-11. 
 
Efremov Alexandre (Rus- WR 28)  11-4, 11-6, 11-6  3-0 
  
De derde wedstrijd moest Florian nu zeker winnen om nog 2de te eindigen in zijn poule en 
door te gaan naar de achtste finales. 
Tegen de Rus Efremov Alexandre had Florian echter geen enkele moeite. Florian behield de 
ganse wedstrijd een hoog niveau en kon de Rus telkens achteruit dringen. In drie korte sets 
liet Florian duidelijk zien dat hij zijn plaats tussen de laatste 16 waard was. 
 
1/8 finale : 
 
Potapov Sergey (Rus - WR 33)  11-2, 11-4, 11-7  3-0 
 
In de achtste finale was Florian favoriet tegen de lager gerangschikte Rus. Florian kwam 
heel gefocust aan de start. Hij nam het initiatief van in het begin van de wedstrijd en 
verpletterde zijn tegenstander. De Rus kwam geen enkele keer in zijn spel en moest zijn lot 
ondergaan. Florian kon in drie korte sets de maat nemen van zijn tegenstander. 
 
1/4 finale : 
 
Pereira-Leal Pascal (Fra –WR 3)  11-8, 6-11, 5-11, 7-11 1-3 
 
Doordat hij maar 2de was in de poule komt Florian tegen Pereira-Leal Pascal (WR3), in plaats 
van de pool Baluszek Kamil (WR5) die hij dit jaar al had verslagen. Op papier dus een hele 
moeilijke opdracht. 
Florian trok er zich echter niets van aan en startte furieus aan de wedstrijd. Hij kon door goed 
en precies aanvallend spel vrij vlot de eerste set naar zich toe trekken. Na de eerste set 
kwamen echter de zenuwen boven. De Fransman begon meer en meer het initiatief over te 
nemen. Hij viel constant aan met zijn korte noppen en Florian maakte zich nerveus omdat hij 



daardoor in de problemen kwam. De Fransman, duidelijk al meer ervaring op het hoogste 
niveau, kon de wedstrijd naar zijn hand zetten in de 3de en 4de set. 
 
Uiteindelijk behaalde Florian een 7de plaats op het Europees Kampioenschap. 
Een medaille had er met wat geluk of een betere loting zeker ingezeten maar hij was de 
jongste deelnemer en hij heeft zeker de mogelijkheden om in de toekomst België nog mooie 
resultaten te bezorgen. We blijven het zeker volgen. 
 

 
De Belgische delegatie in Lignano. Florian met de Belgische vlag. 

 
 

 
Florian met een deel van het begeleidingsteam met o.a. Nico Vergeylen (midden op de 

rug gezien) en Jeroen Vanmassenhove (in vooraanzicht) 
 
 
Coaching en verslag: Jeroen Vanmassenhove 
Foto’s: Dora Debedts 
Bewerking en lay-out: Jo Willems 
 

           


