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teerde landen die door het IWRF werden geselec-
teerd. Deze selectie had het team op zak na zijn 
vijfde plaats op het EK in augustus vorig jaar. Dat EK 
werd in Antwerpen georganiseerd. De titel was toen 
voor Zweden, die Denemarken versloeg in de finale.
De Belgian Lions zullen zich op het WK kunnen meten 
met de beste teams ter wereld: Denemarken, Aus-
tralië, U.S., Canada, Zweden, Groot-Brittannië, Duits-
land, Japan, Nieuw-Zeeland, Finland en Frankrijk.
Coach Bob Van Acker en zijn team zullen het in De-
nemarken in elk geval zonder Peter Genyn moeten 
stellen, die geblesseerd raakte door een val. Peter 
brak zijn bovenbeen en zal nog een hele tijd out zijn. 
We wensen hem een voorspoedige revalidatie toe.

TAFELTENNIS – Belgen blinken uit 
op Hungarian Open Table Tennis 

 Steven Van Beylen

Van 14 tot 16 maart trokken de Belgische tafeltennis-
sers naar Hongarije voor de Hungarian Open.

In klasse 5 won Bart Brands het enkeltoernooi en ver-
sloeg onder meer het nummer 7 van de wereld, de 
Koreaan Kim Ki Young.Ook in de teamcompetitie 
(klasse 4-5) blonk Bart Brands uit en won hij het goud 
samen met de pool Rafa Liz. Brands bleef het hele 
toernooi ongeslagen: een opsteker!
Ook Ben Despineux wist al zijn wedstrijden te winnen. 
In de klasse 7 won hij het enkeltoernooi en samen 
met Laurens Devos won hij de teamcompetitie in de 
klasse 9-10.

Laurens Devos is pas 13 jaar en volgt les aan de 
topsportschool tafeltennis van de VTTL (Vlaamse 
Tafeltennis Liga). Laurens had nog geen ranking en 
speelde in Hongarije zijn eerste toernooi. In klasse 7 
haalde hij de finale in het enkelspel en versloeg er 
thuisspeler Berecki. Ook in de teamcompetitie ont-
moette hij Berecki opnieuw en haalde samen met 
Ben Despineux ook hier het goud. Een schitterende 
start voor de beloftevolle Laurens!
De 17-jarige Florian Van Acker speelt in de klasse 11. 
In de halve finale versloeg Florian de Turkse topper 
Caglayan (eerste op de wereldranglijst). In de finale 
kon hij dat net niet herhalen en verloor met 3-2 te-
gen de paralympisch kampioen, de Hongaar Palos. 
Het zilver was meer dan verdiend! 

WIELRENNEN - WK wielrennen 
piste in Mexico van 10 tot 13 april 

 Steven Van Beylen

Diederick Schelfhout verdedigde de Belgische kleu-
ren op zijn eerste piste WK in het Mexicaanse Agu-
ascalientes. Schelfhout vertrok met ambitie: “Ik ver-
wacht veel van het WK maar wil me niet vastpinnen 
op een plaats, ik focus me eerder op persoonlijke re-
cords. De tijden die ik ambieer bepalen we kort voor 
het WK. Op langere termijn weet ik waar ik naar toe 
wil maar het is pas mijn eerste winter dat ik erg in-
tensief op de piste train. Ik maak veel progressie en 
hoop dat ook nog na mijn WK te blijven doen.” 
Schelfhout zette zijn studie kinesitherapie aan de 
UGent on hold om in 2014 alles op het wielrennen 
te zetten. “Ik train intensief en daarnaast wil ik vol-
doende tijd voor recuperatie inbouwen. Er zijn de da-
gelijkse pistetrainingen en zo heb ik bijvoorbeeld ook 
een week overnacht in de Bakala Academy om het 
effect van hoogte op mijn prestatie na te gaan. Ook 
mijn positie op de fiets is herbekeken en evalueer ik 
continu tijdens de trainingen. Voor dit WK laten we 
niets aan het toeval over.” Bij het ter perse gaan van 
deze Krik was het resultaat nog niet bekend.

De piepjonge Laurens Devos 

maakte een ijzersterk internatio-

naal debuut Florian speelde zeer goed tegen de 
wereldtop

Bart Brands pakte het goud zowel in het enkeltoernooi als in de 
teamcompetitie 
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Diederick Schelfhout op voorbereidingsstage in Mojacar




