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Deel 1: Financiële Rapportering 
 

1.1 Rapportering subsidieerbare kosten Topsport en Werkingsmiddelen 2021 
 

 Zie Excel-bestand ‘2021_tafeltennis’. 

 

1.2 Analytische boekhouding met aanduiding van de kostenplaatsen waarop de 

subsidieerbare kosten Topsport en Werkingsmiddelen Topsport 2021 werden 

geboekt 
 

 Zie Excel-bestand ‘2021_tafeltennis’. 

 

1.3 Samenvattend overzicht van de gesubsidieerde/gefinancierde omkadering 

Topsport 
 

 Zie Excel-bestand ‘2021_tafeltennis’. 

 

1.4 Individuele rekeningen en/of grootboekrekening crediteuren van de Technisch 

Directeur Topsport en de gesubsidieerde/gefinancierde omkadering Topsport 
 

 Zie individuele rekening 2021 
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Deel 2: Werkingsverslag Topsport 

 

2.1 Subsidie voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling in 

combinatie met het secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool 
 

2.1.1 Overzicht van de vergaderingen van de topsportcommissie en een kopie van de 

vergaderverslagen 

 
 Zie verslagen topsportcommissie in bijlage. 
 
 

2.1.2 Evaluatie van het Topsport Talentdetectieprogramma 

 

2.1.2.1 Algemene werking Topsport Talentdetectieprogramma 

 

2021 kende als pandemiejaar 3 verschillende golven en was bijgevolg gekenmerkt door een enorme 

verstoring van de maatschappij. Ook de werking van de federatie heeft zich hier niet aan kunnen 

onttrekken en het globaal functioneren was voor 2021 gekenmerkt door enig gebrek aan continuïteit. 

Besmettingsgolven, competitieonderbrekingen, veranderlijke beslissingen van de overheid hebben 

allemaal de normale werking van de trainingen verstoord en het is een hele opgave gebleken de 

structuur in zijn globaliteit en de talentdetectie in het bijzonder zo optimaal mogelijk te laten opereren. 

Ook de herstructurering binnen de gereduceerde VTE subsidiëring van 2020 naar 2021 en de 

wijziging van de post van technisch directeur topsport hebben een grote impact gehad op de manier 

van aanpak, met meerdere aanpassingen en verschuivingen als gevolg. 

Begin 2021 werd, onder de vorige TDT geopteerd om voor alle leden van de A-kern uit het 

talentdetectieprogramma een wekelijkse individuele training te organiseren vanuit de federatie. Om 

dit te kunnen waarmaken, werd er per speler een vaste trainer aangesteld die de werkpunten en 

richtlijnen van de coördinator u12, Wesley Van Den Noortgate, opvolgde. Deze individuele werking 

kon nagenoeg ongestoord verlopen doorheen de pandemie, wat toch een zekere continuïteit 

verzekerde voor het toch ontregelde trainingsschema van de jongeren in kwestie. Toch werd deze 

manier van werken door de huidige TDT als onvoldoende bestempeld, zeker vanuit het idee dat de 

selectienormen inzake toetreding voor de topsportschool verscherpt dienen te worden. Verscheidene 

aanpassingen hieromtrent werden met de U12 coördinator doorgenomen en worden verderop 

besproken.  

Als externe individuele medewerkers werden hiervoor een aantal trainers (initiator tot trainer B) 

geselecteerd die reeds geruime tijd vertrouwd waren met de manier van werken. De uitgekozen 

trainers hierbij waren:   

• Pieter Geerts 

• Gianni De Cock 

• Vanja Beerts 

• Maxim Janik 

• Peter Nijs. 
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David Henkens was tot de zomer van 2021 verantwoordelijk voor de bijstand van het 

talentdetectieprogramma richting talentontwikkeling. Hij volgde de verschillende talenten van de A-

kern op en verzorgde de transitie van de talentdetectie naar het ontwikkelingsprogramma. Na de 

reducties van de VTE subsidiëring is de verdere monitoring van de doorloop opgenomen binnen het 

pakket van Carlo Agnello. Als hoofdtrainer van topsport en studie verzorgt hij, sinds augustus 2021, 

de evolutie van de aspiranten richting topsportschool te Leuven nauwgezet op. Deze reductie in het 

midden van het jaar van de staf was verre van ideaal te noemen en belastte het reeds beperkte kader 

van het talentontwikkelingsprogramma tot op zijn maximale, dit in die mate dat sommige kerntaken 

moeilijk te combineren bleken. Dit was nog veel meer het geval wanneer vanuit het internationaal 

programma topsport en studie trainers buitenlandse verplaatsingen moesten doen en sommige taken 

wegens gebrek aan personeel niet altijd even goed realiseerbaar bleken. Ook in de toekomst zal dit 

zeker nog een rol spelen, en wordt het omschrijven van de essentiële prioriteiten nog van groter belang 

dan dat dit reeds het geval was. 

Het internationale tornooiprogramma werd in het voorjaar van 2021 volledig onmogelijk gemaakt 

vanwege annuleringen van alle mogelijke organisaties waaraan de U12 werking zou kunnen hebben 

meegedaan. Hoewel dit jammerlijk was inzake progressiebeoordeling van de spelers, gaf dit toch de 

mogelijkheden aan de omkadering om enkele extra trainingsmogelijkheden te voorzien voor de 

aspiranten richting topsport en studie. Een aangepast trainingsprogramma werd dan ook uitgevoerd 

om prioriteit te geven aan deze instromers. 

Binnen de voorziene jaarwerking zijn de geplande weekstages tijdens het Krokus en Paasverlof onder 

aangepaste vorm moeten doorgaan. Onder normale omstandigheden zou hiervoor de voltallige kern 

uitgenodigd worden voor volle trainingsweken met overnachting, trainingspartners inhoudende, ter 

verhoging van de kwaliteit van de trainingen. Ten gevolge van de Covid-19 maatregelen was dit 

echter niet mogelijk, dit wegens het verbod op overnachtingen. Als variant werd voor meerdere 

dagstages geopteerd als alternatief, hetgeen goed onthaald is door spelers en ouders vanuit het 

standpunt van de continuering van de werking. Optimaal was de situatie logischerwijs niet, maar binnen 

de limiet van het mogelijke, veruit de beste oplossing voorhanden. 

Van februari tot mei werden eveneens de testtraining voor potentiële doorstromers georganiseerd in 

het Redingenhof te Leuven, dit nog samen met David Henkens als liaison tussen talentdetectie en 

talentontwikkeling. Onder supervisie van de TDT, werd hij hierin bijgestaan door de coördinator u12 en 

andere trainers van het ontwikkelingsprogramma om van hieruit tot een objectieve beoordeling te 

komen van de aspiranten topsport en studie. David Henkens verzorgde in het voorjaar in samenspraak 

met de u12 coördinator ook nog voor extra individuele trainingen voor deze A-kern spelers. 

Naar de zomer toe werden de restricties ten gevolge van de pandemie danig versoepeld en waren 

overnachtingen opnieuw toegelaten. Hierdoor kon de in de eerste week van augustus geplande 

weekstage te Aarlen bijgevolg normaal doorgaan voor alle spelers.  

Aangeduid als prioriteit in de U12 werking heeft Matt Closset in de tweede en derde week van 

augustus eveneens deelgenomen aan de stages te Leuven en Blegny, dit samen met de spelers van het 

ontwikkelingsprogramma. 
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Een verder gevolg van de zomerversoepelingen inzake Covid was eveneens dat ook opnieuw 

deelgenomen kon worden aan internationale jeugdtornooien die konden doorgaan. Het eerste op de 

agenda was het uitgestelde tornooi van Roncq, de eerste deelname aan een internationaal 

jeugdtornooi sinds de lockdowns vanwege Covid-19. Team A van de VTTL viel enkele keren individueel 

in de prijzen met een 3de plaats ook nog eens voor het ganse team. Globaal een sterke prestatie, 

zeker aangezien enkele sterkhouders afwezig tekenden wegens andere verplichtingen. 

In september zakte de u12 kern af naar Charleville-Mézières voor nog een internationaal jeugdtornooi 

met opnieuw meerdere individuele podiumplaatsen. In december tot slot werd ook nog naar Grand-Est 

gegaan. Ook hier waren de prestaties goed te noemen.  

De trainersstaf en U12 coördinator onderschreven het belang van deelname aan dergelijke tornooien, 

zeker inzake de motivatie en ervaring van de jonge spelers. Een verbeterde omkadering, het 

evalueren van de wedstrijdprestaties en de eerste indrukken van een prestatiegerichte coach-speler 

ervaring zijn essentieel naar het ontwikkelingsprofiel van de spelers toe. 

Tenslotte werd de talentdetectiewerking afgesloten met de jaarlijks kerststage waar een groot 

evaluatiemoment plaatsvond voor de volledige U12 kern. Hierbij werden alle spelers volgens het 

gestandaardiseerd bewegingsanalyseproject op video integraal biomechanisch geanalyseerd en 

bijgestuurd. Zeker naar de bijsturing van de externe trainers en medewerkers is een dergelijk 

evaluatiemoment essentieel teneinde de technische progressie te bekomen die noodzakelijk is om de 

toekomstige doelstellingen te behalen.  

Voor de algemene werking bleven de doelstellingen om in samenspraak met de TDT, coördinator U12 

en de hoofdtrainer U15 de kloof tussen de werking niveau basisonderwijs en het secundair te 

verkleinen. Er werden voorbereidingen getroffen inzake de aanpassingen van de doelstellingen, alsook 

een verfijning van de kern richting 2022. Deze verfijning zal verdere verduidelijking geven naar 2022 

toe inzake de aanpak van de aankomende talenten. 

Binnen de huidige U12 kern werd Closset Matt (zie later de spelersbeschrijving) aanzien als het veruit 

grootste aankomende talent. Bijgevolg werd binnen de ontwikkelingsprioriteiten door de huidige TDT, 

in samenspraak met de U12 coördinator, dan ook geopteerd voor een nog meer geïndividualiseerd en 

geoptimaliseerd traject. Er werd een concreter en specifiek ruimer ontwikkelingsplan vooropgesteld 

aan de ouders met de opgenomen trainingsdoelstellingen richting eind 2021 en juni 2022, het moment 

van mogelijke toetreding tot de topsportschool. Dit traject werd intern besproken en goedgekeurd 

samen met Van Den Noortgate Wesley en Carlo Agnello en nam aanvang eind juni. De deelname aan 

het  ITTF Hopes Around the Clock talent programma was hiervoor een eerste concrete stap in het 

verruimen en optimaliseren van dit vooropgestelde traject. Meerdere wekelijkse trainingsmomenten 

onder rechtstreekse begeleiding van de U12 coördinator en een 2-wekelijkse opvolging en monitoring 

via live video monitoring vanuit de Youth High Performance Manager van de ITTF werden gekoppeld 

aan gekoppeld aan ITTF trainersbijscholingen. Dit alles heeft geleid tot deelname aan de World Hopes 

week & Challenge in Jordanië in december 2021, een bevestiging dat ook op internationaal niveau 

afdoende potentieel in Matt Closset gezien werd om toekomstgericht te investeren. 
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2.1.2.2 Instroom/Uitstroom Topsport Talentdetectieprogramma 

 
 

In het seizoen 2020-2021 werden er 10 spelers in de A-kern en 1 in de B-kern U12 opgenomen. 

A-Kern Talentdetectieprogramma seizoen 2020-2021 

Naam Jaar Ranking Provincie 

Vertommen Thomas 2009 C6 Limburg 

Lewyckyj Lessia 2009 C4/D4 Antwerpen 

Nuyttens Lotte 2009 C2/D4 West-Vlaanderen 

Eling Jamie 2009 D0 Limburg 

De Meyer Kathe 2009 C6/D4 Antwerpen 

Lemaire Louis 2010 D6 West-Vlaanderen 

Aelst Ella 2010 D2/E4 Antwerpen 

Verleye Cato 2011 D4/E4 West-Vlaanderen 

Zhang Ziqian Bryan 2011 D6 Oost-Vlaanderen 

Duthoy Josse 2011 E4 Oost-Vlaanderen 

 

 

B-Kern Talentdetectieprogramma seizoen 2020-2021 

Naam Jaar Ranking Provincie 

Dekens Jill 2010 D6/E6 Limburg 

 

 

De instroom voor het talentontwikkelingsprogramma betrof voor 2021 de lichting van 2009. In totaliteit 

betrof het 6 kandidaturen, waaronder 3 meisjes en 2 jongens.  

De meisjes van 2009 betrof een beloftevolle lichting met een vrij vlot behalen van de voorwaarden tot 

toetreding. Alle 3 de kandidaturen werden hierbij weerhouden om toe te treden tot het Topsport en 

Studieproject van de VTTL. Kathe De Meyer, die initieel haar kandidatuur aanvaard zag, bedacht zich 

de laatste maand en besloot alsnog om niet richting Leuven te trekken. De 2 andere aanvaarde 

aanvragen, Lotte Nuyttens en Lessia Lewyckyj stroomden wel door naar het ontwikkelingsprogramma.  

De jongens van 2009 hadden een iets lagere ontwikkelingscurve. Ze haalden qua klassement net de 

minimumdoelstelling en waren beide kandidaat. Onder impuls van de huidige TDT en onder supervisie 

van de programmamanager Sport Vlaanderen werd echter besloten eerder streng te oordelen, dit met 

het vooropgestelde doel richting top 16 junioren in Europa eind U19. Hierdoor werden beide jongens 

niet weerhouden voor het ontwikkelingsprogramma. Op voorstel van de programmamanager werd 

voor Eling Jamie wel een alternatief ontwikkelingsproject opgestart, dit voor de eerste keer in de 

geschiedenis van de federatie. Er werd de kans geboden om mee te trainen in de topsportschool, dit 

zonder topsportstatuut, met de mogelijkheid om bij afdoende progressie een eventuele latere instroom 

te kunnen realiseren. Na een gesprek met de ouders en speler werd dit door alle partijen aanvaard en 

ligt dit alternatief ontwikkelingstraject voor ter evaluatie in 2022.  
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In het seizoen 2021-2022 werden er 7 spelers in de A-kern en 1 in de B-kern U12 opgenomen. 

 

A-Kern Talentdetectieprogramma 2020-2021 

Naam Jaar Ranking Provincie 

Closset Matt 2010 C0 Vlaams-Brabant 

Aelst Ella 2010 C6/D6 Antwerpen 

Verleye Cato 2011 D2/E4 West-Vlaanderen 

Zhang Ziqian Bryan 2011 D4 Oost-Vlaanderen 

Duthoy Josse 2011 E0 Oost-Vlaanderen 

Henrion Ferre 2011 E4 Vlaams-Brabant 

Tang Temperance 2012 NG/NG Vlaams-Brabant 

 

 

B-Kern Talentdetectieprogramma 2020-2021 

Naam Jaar Ranking Provincie 

Moorkens Joppe 2012 E6 Antwerpen 

 

 

Vanuit de bestaande kern 2020-2021 werden voor het nieuwe seizoen 2021-2022 de jongens van 

2011, Zhang Ziqian Bryan? Duthoy Jossen en Henrion Ferre, evenals Aelst Ella van 2010 opnieuw 

opgenomen in de A-kern.  

Jill Dekens uit de B-kern werd na evaluatie door de U12 coördinator niet langer in de kern 

opgenomen. Louis-Victor Lemaire besliste zelf om niet verder door te gaan binnen het 

talentdetectieprogramma. 

Nieuwe toegevoegd in de meisjes A- kern werd Tang Temperance van 2012. Zij werd opgenomen en 

richting 2022 als een mogelijke prioriteit omschreven. Nog nieuw bijgevoegd was Matt Closset, die 

vanuit de AFTT, meer bepaald de provincie Namen de overstap maakte naar VTTL. In de jongens B-

kern werd Moorkens Joppe van 2012 nieuw opgenomen. 

 

2.1.2.3 Aandachtspunten Topsport Talentdetectieprogramma 

 
De spreekwoordelijke vijver waarin binnen de federatie gevist wordt voor de talentdetectie is niet 

bijster groot. Als federatie met een beperkt aantal leden is het vinden van volwaardig talent in 

tafeltennis geen sinecure. Hoewel de instroom in de basiswerking weliswaar buiten de context van de 

topsportwerking valt, is dit toch een  enorm aandachtspunt inzake de mogelijkheid tot het opsporen 

van toekomstige jonge talenten.  Net voor deze reden wordt de laatste jaren fel ingezet op 

benjaminwerking, met als voornaamste doel de potentiële selecties in de U12 groep te laten toenemen. 

De benjaminwerking is echter nog in volle ontwikkeling en pandemiemaatregelen hebben het voor 

deze jongste doelgroep erg moeilijk gemaakt om de weg richting de clubs te vinden. Weinig nieuwe 

spelers zijn gestart, de clubwerking hieromtrent stevig verstoord en de selectiemomenten geannuleerd. 

Hierdoor bezit de federatie momenteel weinig nieuw potentieel met het zicht op het eerstkomende 

seizoen. De focus moet primordiaal zijn dit te verbeteren richting de toekomst. 

  



10 
 

   

 
Met een kleine instroom is het essentieel de factor drop-out zo klein mogelijk te houden. Situaties 

waarin spelers zoals De Meyer Kathe zich bedenken voor het toetreden tot topsport en studie, moeten 

tot een minimum beperkt worden. Elke speler is verschillend en de motieven zijn zelden dezelfde, maar 

twijfel en angst omtrent het te behalen niveau kunnen vaak wel als gemeenschappelijke oorzaak 

beschouwd worden. Het optrekken van de minimum doelstellingen zal hierbij een nog grotere invloed 

hebben, waardoor het correct, duidelijk en motiverend communiceren cruciaal zal zijn om onze weinige 

talenten te kunnen behouden en voldoende te laten evolueren. 

In die context is het evenzeer van essentieel belang om de individuele trainers mee te nemen naar de 

internationale tornooien en duidelijk te maken wat het te behalen niveau effectief is. Het is mogelijks 

duurder dan dit met de vaste VTE trainers te doen, maar het draagt wel degelijk bij tot de evolutie 

van de speler wanneer de persoonlijke trainer meer betrokken wordt. Ook meemaken hoe hoog het 

internationale niveau wel degelijk is, zal ook preciseren aan deze trainersgroep dat een bijsturing van 

de trainingsintensiteit en -kwaliteit noodzakelijk zijn om de vooropgestelde normen te halen. 

Verdere bijscholing van de U12 werkingsgroep, de verduidelijking van de te behalen ontwikkelingslijn 

en toelichting hieromtrent tijdens één-op-één momenten tussen coördinatoren en externe medewerkers 

is niet alleen van groot belang om op eenzelfde kwalitatieve manier te werken, maar ook om de 

nood en drang tot het behalen van de prestatienormen te blijven onderstrepen. 

Er is een absolute nood aan een sterker en meer geïndividualiseerd trainingsproject rondom de 

allerbeste talenten in de werking. De werking 2021 is hieromtrent grondig geëvalueerd en zal dit in 

2022 ook veel meer bevatten. Er moet, rekening houdend met het belang van groepstrainingen met 

hun leeftijdsgenoten, sterker ingezet worden op betere individuele technische begeleiding die moet 

leiden tot een grotere progressiemarge in de lijn van datgene wat als minimumnorm voorop geschoven 

wordt. Desondanks moet rekening gehouden worden met de aansporing op sociaal vlak bij de spelers 

die vaak tijdens U12 stages en gezamenlijke momenten de beleving en motivatie stimuleren. 

De eerste stappen die gezet zijn richting datamanagement, onder meer met betrekking tot het Panega 

project dienen verder uitgediept te worden. Een eerste aanzet hieromtrent met het verwerken van de 

U12 antropometrische gegevens moet verder leiden tot een trainingsmethodiek met prestatienormen 

gestoeld op biologische leeftijd. De ontwikkeling van een talent-testbatterij waarbij de opvolging op 

regelmatige basis kan gebeuren en een basis kan vormen voor verdere evaluatie inzake de progressie 

bij de jongeren opgenomen in het talentdetectieprogramma dringt zich meer en meer op als een 

noodzaak, zeker ook naar het uitbreiden van de selectiecriteria richting 2023.  

De budgettaire context waarin werk geleverd wordt is meer dan krap te noemen. Veel goede 

projecten en intenties zijn simpelweg te weinig gefinancierd of ondersteund, wat maakt dat de 

progressie inzake talentdetectie als project in zijn totaliteit enorm onder druk komt te staan. Het 

oplijsten van essentiële kerntaken die cruciaal zijn om op langere termijn evolutief te werken en het 

vinden van bijbehorende financiering is een moeilijk af te wegen maar noodzakelijk aandachtspunt met 

het oog op een verbetering van de werking an sich.  

Tot slot is de combinatie van school en een druk trainingsprogramma vaak moeilijk te verenigen voor 

de spelers binnen de talentdetectie. Een erkenning in het onderwijs van onze sporttak om te trainen in 

topsportcontext U12 tijdens schooluren is al meermaals aangehaald maar helaas nog niet tot stand 

gekomen. We moeten tot hiertoe nog steeds rekenen op de vrijwillige goodwill van de scholen. 
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2.1.2.4 Spelersevaluatie Topsport Talentdetectieprogramma 

 
 

Closset Matt (2010) is nieuw in de A-kern. Zoals eerder beschreven trainde hij reeds in de structuur 

van provincie Namen. Matt bevindt zich ver boven de minimum ontwikkelingscurve qua klassement. Er 

werd besloten om extra in te zetten op deze beloftevolle speler en hem, op vraag van de huidige TDT, 

te bestempelen als prioriteit in de U12 werking. Als gevolg werd een reeds aangepast traject voorzien 

waarbij Matt geïntegreerd werd in meerdere avondtrainingen op de topsportschool. Verder werd hij 

ook opgenomen in een ITTF Hopes programma met live videotrainingen o.l.v. de U12 coördinator en de 

ITTF Youth High Performance Manager. Hij nam, vanwege deze selecte internationale 

trainingsopportuniteiten, ook deel aan meerdere Europese stages. Sterke punten zijn mentale vechtlust, 

goed ontwikkeld spelconcept, snelheid op de voeten en balgevoel. Werkpunten zijn technische 

uitvoering van slagen en verplaatsing. De ouders zijn ondersteunend en Matt wil graag evolueren 

richting topsportschool. 
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Aelst Ella (2010) zette de stap van B-kern naar A-kern. Ze haalde net de minimum ontwikkelingslijn 

en trainde voldoende om deze te kunnen aanhouden. Individueel werd ze begeleid door Pieter Geerts. 

Door specifieke persoonlijke kwesties bleek het voor Ella onmogelijk om extern te overnachten, 

waardoor stages en tornooien onmogelijk bleken. Ook toekomstgericht naar topsportschool was dit 

uiteraard een grote struikelblok. De ouders hebben bijgevolg jammer genoeg zelf moeten beslissen om 

op het einde van 2021 te stoppen met de werking. 
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Duthoy Josse (2011) Hij is fysiek sterk qua stabiliteit voor zijn leeftijd. In december 2021 werd een 

fysieke screening gedaan, zodat hij ook op mobiliteitsvlak en preventief de nodige stappen kan 

maken. Josse is linkshandig. Een speler met veel balgevoel, stabiliteit en kracht. Hij traint bij Peter Nijs. 

Zijn werkpunten zijn regelmaat in spelsysteem, vastheid in rughand en tactisch inzicht met snelheid en 

anticipatie in verplaatsing als subdoelen. Mentaal heel stabiel en weerbaar. Voordat Josse in de kern 

is gekomen had hij geen intensief programma. Sindsdien is hij volledig voor tafeltennis gegaan. Qua 

klassement zit hij daardoor nog op de minimum ontwikkelingscurve en er dienen dus nog nodige 

stappen gezet te worden, eveneens op korte termijn. De trainersstaf gelooft vooral in zijn potentieel op 

langere termijn. De ouders zijn ondersteunend en Matt wil graag evolueren richting topsportschool. 
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Zhang Ziqian Bryan (2011) is in de A-kern gebleven. Hij trainde individueel met Peter Nijs. Zijn 

ouders zijn afkomstig uit China, maar Bryan is in België geboren. Hij bevindt zich op vlak van 

klassement boven de minimale ontwikkelingscurve en heeft nog een goede progressiemarge. Bryan 

heeft deze voorsprong onder meer te danken aan een grotere bagage van trainingsuren. De vader is 

ook speler en neemt hem één keer per jaar in de zomer naar China om daar enkele weken te trainen. 

Sterk punt is vastheid in spelsysteem, vertrekkende met sterke opslagen en veel aanvallend initiatief. 

Werkpunten zijn mentale weerbaarheid, technische uitvoering en fysieke kracht/stabiliteit/houding. In 

december 2021 werd een fysieke screening gedaan, zodat hij ook op fysiek vlak de nodige stappen 

kan maken. De ouders zijn ondersteunend en Matt wil graag evolueren richting topsportschool. 
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Henrion Ferre (2011) kwam nieuw in de A-kern. Hij werd door de U12-coördinator gescout toen hij 

nog in Waals-Brabant was aangesloten, maar de overstap wilde maken naar VTTL. In afwachting van 

de overgang naar de Vlaamse vleugel trainde hij mee in Leuven-Meerdaal en kwam zo in contact met 

de werking. Na enkele maanden van goede vooruitgang werd Ferre mee opgenomen in de A-kern. Hij 

had een intensief programma en bleek aanvankelijk heel erg gemotiveerd, maar begon na enkele 

maanden toch te wankelen, onder meer door de vele opeenvolgende onderbrekingen betrekkende de 

pandemie. Een deelname aan een stage (buiten VTTL context) in Frankrijk en twijfels over de 

haalbaarheid van de doelen richting topsport speelden hem parten. Hij heeft besloten om dan zelf uit 

de werking te stappen. 
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Verleye Cato (2011) is in de A-kern gebleven. Zij trainde individueel met Gianni De Cock. Ze is sterk 

fysiek gebouwd voor haar leeftijd. Ze zit enigszins voor op haar biologische leeftijd, hetgeen verder 

opgevolgd wordt met de geregistreerde meetgegevens in Panega. Mentale weerbaarheid is een sterk 

punt. Werkpunten zijn explosiviteit en techniek. Als kind van gescheiden ouders is er een conflictsituatie 

omtrent verdere evolutie richting talentontwikkeling. De vader is ondersteunend, de moeder is 

twijfelachtig en ook Cato zelf is momenteel onzeker over wat ze echt wilt. Als potentiële drop-out is het 

de taak van de U12 coördinator om dit goed op te volgen. 
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Tang Temperance (2012) is nieuw in de A-kern. Haar omkadering is goed, individueel trainend met 

Pieter Geerts en voorts ook goed bijgestaan in haar club door Yves Mattheus. Temperance trainde het 

jaar voordat zij in de kern kwam heel weinig door gebrek aan mogelijkheden omwille van de 

maatregelen rond covid-19. Sindsdien maakte zij een enorme sprong voorwaarts. Sterke punten zijn 

goed voetenwerk en een vrij goede correcte technische basis, zeker gezien haar leeftijd. Ze heeft zich 

in een half jaar tijd opgewerkt tot de tweede beste Belgische preminiem na Verleye Cato, dit met nog 

1 jaar tegoed. De progressiemarge is zeer hoog en vanuit de TDT wordt zij aanzien als een mogelijke 

prioriteit in 2022. Werkpunten zijn opslag, spelinzicht en het uitbreiden van haar spelsysteem. Haar 

ouders zijn ondersteunend. Gezien de nog jonge leeftijd en haar introverte karakter is het niet duidelijk 

in welke mate zij een topsportcarrière beoogt. Het potentieel is echter ongetwijfeld aanwezig. 
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2.1.2.5 Trajectontwikkeling Topsport Talentdetectieprogramma 

 
 

Vanuit het standpunt de reeds bestaande omkadering te verbeteren werden door de coördinator 

meerdere bijscholingen gevolgd om zich progressief en evolutief verder te kunnen evolueren.  

 

Wesley Van Den Noortgate: 

• 28/01/2021 Docentenbijscholing: juiste digitale tool voor jou (organisator VTS) 

• 04/02/2021  Docentenbijscholing: verbeteren van je prestatieskills (organisator VTS) 

• 11/02/2021 Infosessie VTS-Connect (organisator VTS) 

• 26/02/2021 Live sessie met Paul Van Den Bosch (organisator VTS Marathon) 

• 04/03/2021 Het belang van mentale vaardigheden in TT (organisator VTS Marathon) 

• 11/03/2021 Infosessie Start 2 coach (organisator VTS) 

• 12/03/2021 Leercoach: Activerende werkvormen (organisator VTS) 

• 18/03/2021  Fysieke oefeningen voor U12 tafeltennisser (organisator VTS Marathon) 

• 23/03/2021 Hoe pas ik mijn sport aan zodat haalbaar is (organisator VTS Marathon) 

• 24/04/2021 VTTL Congres - Trainen en coachen op mentale vaardigheden 

• 12/05/2021 Infosessie Ondersteuningsmaatregelen uitbouw e-learning 

• 27/05/2021 Leercoach: Aanpak vak Feedback en reflectie stage (organisator VTS) 

• 08/06/2021 Opleiding Panega-Systeem 

• 12/06/2021 VTTL Congres bestuurders: Beleidsplan VTTL 2021-2024 

• 09/08/2021 ITTF Education session 1 strength & conditioning 

• 06/09/2021 ITTF Education session 3 sports psychology 

• 01/10/2021 VTS-medewerkers - Trainingssessie Easygenerator (organisator VTS) 

• 12/11- 03/12 ITTF Online courses U12 talentdetectie en LTAD 

• 20/12/2021 Camtasia (organisator VTS) 
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2.1.3 Evaluatie van het Topsport Talentontwikkelingsprogramma 

 

2.1.3.1 Algemene werking Topsport Talentontwikkelingsprogramma 

 
Net zoals bij vele andere sportfederaties ongetwijfeld het geval was, bleek 2021 ook voor de 

topsportwerking van de VTTL opnieuw geen makkelijk jaar. De vele restricties ten gevolge van de 

globale pandemie leidden tot meerdere lockdowns, continu veranderende regulaties en meerdere 

plotse sluitingen waar op een constante wijze moest op ingespeeld worden door de TDT en de 

trainersstaf. Ook de verandering van leiding met de aanstelling van een nieuwe TDT ad interim 

vereiste enige flexibiliteit van de omkadering. Vanwege de nieuwe opgelegde beperkingen en 

veranderingen inzake de trainersstaf binnen talentontwikkeling is het geen evidentie gebleken om in 

een positief klimaat de continuïteit van de trainingen te vrijwaren. De constante variaties en de 

benodigde flexibiliteit om dit alles te verwezenlijken zorgden voor een permanente extra druk op een 

al zeer zwaar belaste staf. 

Desondanks is de technische staf er toch in geslaagd om de coherentie van de trainingen te 

bestendigen en de benodigde kwaliteit te leveren om een algemene gestage vooruitgang van de 

spelers te bekomen. Dit was allesbehalve een evidentie en de omkadering van de spelers van Topsport 

en Studie mag zich dan ook feliciteren met de vooruitgang en de bijgevolg knappe behaalde 

resultaten die het talentontwikkelingsprogramma in 2021 heeft voortgebracht. 

De eerste 2 maanden van 2021 bleken vrij chaotisch, ten gevolge van het langdurige ziekteverlof van 

de vorige TDT Closset Marc. Er waren weinig of geen duidelijke richtlijnen, noch centraal beleid vanuit 

de TDT met een vrij zware impact op de algemene werking, leidend tot een negatief werkklimaat 

waarin vooral de trainersstaf Topsport en Studie met extreem veel administratieve bijkomende 

belasting geconfronteerd werd. Het bestuur van de federatie stelde bijgevolg, in samenspraak met 

Topsport Vlaanderen, Dieussaert Tom halftime aan als TDT ad interim, dit vanaf maart om de lijn van 

werken opnieuw te verbeteren en het sportieve kader zoveel mogelijk te ontlasten van overbodige 

administratieve bijkomstigheden. 

Het reduceren van de vele extra’s, optimaliseren van de werkingsgebieden en het uitbreiden van de 

kerntaken van de trainersstaf inzake trainingsaspecten bleek dan ook een eerste essentieel element in 

het normaliseren en opnieuw verbeteren van de algemene werking departement topsport. Dit gegeven 

was het meest merkbaar in het departement talentontwikkeling, waar, vanwege de langdurige 

afwezigheid van Closset Marc, veel van de taken van de vorig aangestelde TDT verspreid bleken en 

inefficiënt beheerd werden. Na een grondige evaluatie en een opgesteld intern optimalisatieplan werd 

een verduidelijking gegeven van het takenpakket waar eenieder verantwoordelijk voor was, met een 

centraal punt ter coördinatie en vooruitgang in de persoon van de TDT ad interim. Dit proces werd na 

een 6tal weken afgerond, maar zal in de toekomst logischerwijs nog evolueren en geëvalueerd worden 

met de bestendiging van de positie van TDT ad interim naar TDT in functie in 2022. 

Er is gepoogd om de trainingswerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen, dit ondanks vele 

moeilijkheden vanwege de pandemie zoals reeds hierboven aangehaald. Samen met de ad interim 

aangestelde TDT werden concrete individuele doelstellingen opgesteld voor iedere speler met een 

duidelijke termijn waarin deze behaald en nadien geëvalueerd dienden te worden. Het uitbreiden van 

het aantal sparrings en het verhogen van de tegenstanders kwaliteit in de zaal werd, ondanks de nood 

van een eigen financiële inbreng van de ouders, goed onthaald door spelers en ouders, en het 

vergemakkelijkte de progressie naar de vooropgestelde doelen dermate. 

Er werd ook geopteerd om het aantal buitenlandse stageopportuniteiten voor de allersterksten zoveel 

mogelijk te benutten en in te plannen binnen de vooropgestelde trainingsdoelen. 
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Over het algemeen was er bijgevolg een positieve evolutie te noteren van onze spelers, dit op 

technisch en fysiek vlak. Het wegvallen van competitiewedstrijden op verschillende niveaus (landelijk, 

nationaal en internationaal) heeft echter wel een negatieve invloed gehad op de evolutie op vlak van 

tactiek, wedstrijdintelligentie, omgaan met stress, etc… Wedstrijden aanpakken en managen vergt 

ervaring, en zeker voor de jongste van de spelers was dit geen sinecure om te vervangen aangezien 

het meeste van de wedstrijden geannuleerd werd.  

Inzake de planning werd er in het eerste en tweede kwartaal hoofdzakelijk toegewerkt naar de 

Europese Jeugdkampioenschappen midden juli 2021. Een geïndividualiseerd macrocyclustraject werd 

voor elk van de geselecteerde spelers opgesteld en de tussendoelstellingen binnen de mesocycli 

bepaald vanuit de trainersstaf. De resultaten waren zeer bevredigend tot heel goed te noemen en een 

na een tussentijdse evaluatie werd voor kwartaal 3 en 4 een gelijkaardig traject op punt gesteld in 

samenspraak met de omkadering. 

Augustus werd aangevat met 3 weken voorbereidingsstage te Leuven. In zijn globaliteit verliep deze 

periode zeer vlot, met een vlotte integratie voor de 3 nieuwkomers binnen Topsport en Studie. Met 

Lotte Nuyttens en Lessia Lewyckyj (zie ook talentdetectie) werden 2 volwaardige kandidaturen 

opgenomen, voor Eling Jamie betrof het een alternatief traject met enkel en alleen deelname aan de 

avondtrainingen in het Redingenhof, gecombineerd met een voltijds schooltraject. 1 van de aanvaarde 

kandidaturen, namelijk die van De Meyer Kathe, besloot op het laatste ogenblik af te zien van 

toetreding tot het talentontwikkelingsproject.  

In deze zomerperiode, naar het hervatten van de competities toe, werd vanuit de sporttechnische 

omkadering getracht zo optimaal mogelijk onderliggende technische problemen aan te pakken. 

Doorgedreven technische evaluaties en bijbehorende aanpassingen werden per speler individueel 

doorgevoerd om de tekorten zoveel mogelijk te reduceren en te corrigeren.  

September luidde een periode in van nieuwe veranderingen. Het stopzetten van het contract van 

David Henkens, de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de transitie van U12 naar de 

topsportschool, zorgde genoodzaakt voor een aantal wijzigingen in de structuur en 

verantwoordelijkheden van de overgebleven trainers. Met slechts 2 overgebleven sportspecifieke 

trainers was de situatie verre van optimaal en het reeds beperkte kader van het 

talentontwikkelingsprogramma was in het 3de en 4de kwartaal tot op zijn maximale belast, dit in die 

mate dat sommige toch essentiële opdrachten nog moeilijk te combineren bleken. 

Binnen de overgebleven omkadering was Carlo Agnello tijdens heel 2021 de hoofdtrainer van de 

topsportschool met sinds september als voornaamste verantwoordelijkheid de U15 kern binnen het 

project. Ook de toekomstige transities binnen het talentdetectieproject vielen sinds dan onder zijn 

supervisie. Verder bleek het absoluut nodig ook nog bij te staan bij de groep U19, alsook soms nog bij 

de seniorwerking om een concreet en volledig trainingsschema voor alle spelers mogelijk te maken.  

Yannick Vostes behield in 2021 tot en met augustus een combinatie tussen topsport en studie en het 

senior prestatieprogramma, dit in afwachting van de invulling van de positie van de nieuwe head 

coach. Sinds de verschuivingen van bevoegdheden in september migreerde hij naar hoofd van het U19 

project van Topsport en Studie, met als voornaamste taak het vergemakkelijken van de evolutie naar 

het heren- en damesprestatieprogramma. Als voormalig verantwoordelijke van het seniorprogramma 

een logische keuze. Hij was, vanaf de nieuwe Paralympische cyclus eind september 2021 deels ook 

verantwoordelijk voor het onderdeel Parentee-Psylos, meer specifiek voor Laurens Devos. 

  



21 
 

   

 

Het laatste kwartaal 2021 stond hoofdzakelijk in het teken van de grote internationale ontmoetingen 

voor Closset Tom, die zich gezien zijn sterke prestaties en gestage vooruitgang verzekerd wist van 

deelname aan het WK kadetten. Ook op de hieraan voorafgaande internationale tornooien werd op 

een hoog niveau gepresteerd, opnieuw een bevestiging van de behaalde podiumplaats op het 

Europees niveau tijdens de Top 10. Op het WK zelf behaalde Closset Tom een knappe kwartfinale met 

een top 8 plaats als bekroning voor de sterke werking van atleet en omkadering binnen dit project.  

De andere atleten binnen talentontwikkeling kenden voornamelijk een technische periode met 

doorgedreven aanpassingen, maar ook hier werden internationaal sterke prestaties genoteerd met 

enkele opmerkelijke stijgingen op de WR bij de meisjes als gevolg. Er werd op basis van deze 

resultaten dan ook besloten tot een volle integratie van Devos Sara en Van Hauwaert Julie binnen de 

nationale damesploeg. 

Gedurende het ganse jaar werden de fysieke schema’s en trainingen verzorgd onder leiding van Tom 

Dieussaert. Dit is heel 2021 kunnen doorgaan, ondanks het toegenomen werkrooster na de aanstelling 

tot Technisch Directeur Topsport ad interim. Dankzij een ondersteuning van het trainerskader en het 

opleiden van deze binnen het specifieke vakgebied, is dit zonder enige problemen kunnen verlopen. 

Met het geregeld wegvallen van trainingen vanwege de pandemie was de situatie echter allesbehalve  

ideaal, maar de licht bijgestelde doelstellingen zijn wat de fysieke ondersteuning betreft correct 

behaald. Hierbij werd weinig of geenvertraging in de fysieke evolutie opgelopen.  

 

2.1.3.2 Instroom/Uitstroom Topsport Talentontwikkelingsprogramma 

 
In het schooljaar 2021-2022 werden drie nieuwe kandidaturen voor de topsportschool geaccepteerd: 

Lessia Lewyckyj (2009), Nuyttens Lotte(2009), De Meyer Kathe (2009). Van de aanvaarde aanvragen 

zijn er effectief 2 gestart. De Meyer Kathe bedacht zich op het allerlaatste moment en zag uiteindelijk 

toch af van een instap in de talentontwikkeling van de federatie. Enkele oudergesprekken hebben dit 

jammer genoeg niet kunnen verhelpen.  Drie andere kandidaturen, die van Vertommen Thomas (2009), 

Eling Jamie (2009) en Maka Maxcence (2007) werden geweigerd. Hierbij werd voor Eling Jamie 

echter een alternatief traject werd uitgewerkt met het oog op eventuele instroom in 2022.   

 

2.1.3.3 Aandachtspunten Studie Topsport Talentontwikkelingsprogramma 

 
De middelen besteden daar waar absolute nood en het stellen van prioriteiten was steeds een 

essentieel gegeven. Reeds in het verleden zijn onder de vorige TDT hieromtrent noodgedwongen 

gerichte keuzes geweest die gepoogd hebben de toenemende restricties in het budget op te vangen. 

De positieve impact van deze maatregelen was niet altijd even present met geregeld een ontsporing 

van het budget van de eigen inbreng van de federatie tot gevolg. 2021 is dan ook een jaar geweest 

waar de tering zoveel mogelijk naar de nering werd gezet en het begrotingsperspectief een van de 

voornaamste werkpunten is geweest. Hoewel dit goed gelukt is toonde dit echter nogmaals aan in 

welke precaire budgettaire context gewerkt wordt. Veel ontwerpen en doelen zijn simpelweg te 

weinig gefinancierd of ondersteund, wat maakt dat de progressie inzake talentontwikkeling als project 

in zijn totaliteit enorm onder druk komt te staan. Het behalen van hogere prestatiedoelstellingen 

moeten ook bekostigd kunnen worden en het vinden van bijbehorende financiering, onder meer door 

eigen inbreng van de ouders, is noodzakelijk gebleken en zal in de toekomst zich nog prominenter 

stellen. Het doorvoeren van verdere financiële beperkingen en kaderrestricties is echter te vermijden en 

moet gepoogd worden om de impact van de huidige inperkingen op middellange en lange termijn op 

de prestaties beperkt te houden.   
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De omkadering is uiterst professioneel, maar is zeer klein geworden en dit gaat zeker ten koste van 

de flexibiliteit, soms ook van de mogelijkheid tot leveren van afdoende kwaliteit. Enig verstoren van de 

organisatie wegens internationale verplichtingen, ziekte, verlof, etc… heeft onmiddellijk een impact op 

de mogelijkheid tot het aanbieden van de benodigde trainingsmogelijkheden in de zaal. Met frequent  

slechts 1 overgebleven sportspecifieke trainer is het behouden van een concurrentieel niveau in 

vergelijking met het buitenland en zelfs binnenland geen evidente zaak. 

De relatie met de school is niet altijd positief te noemen, zeker niet wat het gebruik van de 

trainginszaal betreft. Trainingen tijdens de schooluren, met name in de ochtend, zijn op sommige dagen 

niet mogelijk, of slechts bepekt en het vormen van een vast uurrooster is elk jaar opnieuw een heikele 

opdracht. De zaal is geregeld vuil vanwege het gebruik van de schoolgaande jeugd en het materiaal 

dat open en bloot in de zaal gestockeerd wegens gebrek aan opslagruimte staat wordt vaak misbruikt 

en kapot gemaakt. De topsportcoördinator van de school doet wat ze kan, maar uiteindelijk is het 

gebrek aan respect bij vnl de leerkrachten LO van de school zo eminent aanwezig dat dergelijke 

misbruiken van de leerlingen zelden enige gevolgen hebben of tot sancties leiden. 
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2.1.3.4 Spelersevaluatie Topsport Talentontwikkelingsprogramma 

 
 

Vitja Lutsenko (2008) kende na een vrij vlotte ingangsperiode in 2020 in 2021 toch enkele 

aanpassingsmoeilijkheden. Het organiseren van lessen, heimwee en prestatiedruk hebben toch voor 

enige ongerustheid gezorgd omtrent de trainers inzake de evolutie. Naar het einde van het jaar toe 

verliepen de meeste zaken echter zonder noemenswaardige problemen. Het niveau van Vitja leunde 

dicht tegen de minimumdoelstellingen aan. Zijn fysieke evolutie was echter nog steeds weinig puberaal 

evolutief te noemen en gold hierbij zeker als een volwaardig excuus. Inzake maturiteit moet richting 

2022 hopelijk toch een flinke stap gezet worden. Het bleef in 2021 immers moeilijk om de vooruitgang 

op technisch vlak in de zaal ook tijdens wedstrijden tot uiting te laten brengen, dit vooral binnen 

situaties van verhoogde stress of druk. Door het gebrek aan wedstrijden was een beperkte evolutie op 

het vlak van wedstrijdintelligentie zeker aanwezig en bleek het uitgroeien van een duidelijk 

spelconcept tijdens wedstrijden nog niet voldoende om afdoende resultaten te verkrijgen. Op 

studievlak zijn er geen problemen. 
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Per Gevers (2007) heeft op nationaal vlak opnieuw mooie dingen laten zien, jammer genoeg heeft 

hij deze lijn nog niet kunnen doortrekken naar het internationaal niveau. Dit was op zich niet 

verwonderlijk aangezien 2021 het eerste seizoen was dat hij zich internationaal heeft kunnen meten en 

een duidelijk gebrek aan ervaring hem parten heeft gespeeld. Er werden door de trainers een aantal 

specifieke werkpunten opgesteld die besproken zijn met de ouders en de speler. Er is een duidelijke wil 

om deze te verbeteren, maar het behaalde niveau blijft net op of net onder de minimumcriteria. Naar 

inzet kent Per geen enkel probleem; het ophouden van een constante focus op training en procesgericht 

werken blijven echter duidelijke werkpunten. Op vlak van studies zijn er geen problemen. 
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Tom Closset (2006) is in 2021 overgegaan naar TSO onderwijs, hetgeen een goede keuze 

gebleken is. Hij kan op zijn eigen niveau studeren en dit maakt de combinatie tussen studie en 

tafeltennis ook een stuk makkelijker, iets wat in het verleden wel enig euvel heeft veroorzaakt.  Tom 

werd meer en meer geïntegreerd in de seniorwerking met een goeie opvolging, heeft bewezen deze 

omschakeling aan te kunnen en profileerde zich duidelijk als een potentiële meerwaarde te zijn voor 

de toekomst. Hij eindigde in het jaar 2021 zijn laatste jaar bij de kadetten met een mooie top 8 plaats 

op het WK en een bronzen medaille op de Europese top 10. Meerdere technische werkpunten, 

serviceontwikkeling en een tekort aan actief voetenwerk bleven echter duidelijke werkpunten. De 

progressiemarge is echter groot en de nadruk moet in de eerste twee jaar bij de juniors vooral liggen 

op deze technische werkpunten zodat de kloof naar het seniorcircuit verkleind kan worden en de 

volgende stappen makkelijker gezet kunnen worden. De grote vooruitgang in 2021 ging ook 

internationaal niet onopgemerkt voorbij met meerdere aanbiedingen richting 2022. 
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Lotte Nuyttens (2009) startte in 2021 haar eerste jaar in de topsportschool. De integratie op 

internaat en in de trainingsgroep verliep vlot en de inzet en vechtlust op training is opmerkelijk goed. 

Lotte had in het eerste semester wat moeilijkheden om de intensiteit en de kwaliteit van de 

trainingsmomenten aan te houden. Naar het eind van 2021 toe was hierbij wel een positieve evolutie 

op te merken en was het behouden van de technische aanpassingen naar het einde van de opdrachten 

toe ook beter. Lotte excelleerde naarmate het competitieve naar boven kwam op de trainingen, 

waarbij ze goed gebruik wist te maken van de wapens die ze voorhanden had. Een verdere technische 

ontwikkeling met enkele essentiële aanpassingen is echter een absolute noodzaak richting 2022. Ook 

de ontwikkeling van goede services is een belangrijk element. Op vlak van studies zijn er geen 

problemen. 
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Lewyckyj Lessia (2009) stroomde dit schooljaar eveneens door naar het ontwikkelingsprogramma 

van de topsportschool. De integratie op internaat en in de trainingsgroep verliepen zeer vlot en Lessia 

voelde zich onmiddellijk comfortabel in haar nieuwe omgeving. Ook op sporttechnisch vlak verliepen 

de aanpassingen tijdens de eerste periode tot eind 2021 vlot met een gestage vooruitgang in de 

prestaties op nationaal vlak. Hoewel Lessia reeds een voorsprong heeft inzake maturiteit, dit in 

vergelijking met leeftijdsgenoten, zijn de voornaamste werkpunten te noteren op fysiek vlak. Snelheid, 

verplaatsingen en biomechanische basiscomponenten dienen duidelijk als een primair werkpunt 

meegenomen worden richting 2022. Ook de ontwikkeling van goede services is een belangrijk element. 

Op vlak van studies stellen zich in 2021 voorlopig geen problemen.  
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Julie Van Hauwaert (2005) profiteerde maximaal van de pandemie om een aantal belangrijke 

technische aanpassingen te maken, eveneens merkbaar tijdens wedstrijden. Ze was zich evenzeer 

bewust van meerdere werkpunten op mentaal vlak en trachtte hier ook aan te werken. De trainersstaf 

ziet op dit vlak een positieve evolutie. Julie Van Hauwaert werd in 2021 ook voor de eerste keer 

geïntegreerd in de nationale damesploeg en ze maakte eveneens haar debuut voor een nieuwe Franse 

club op hoger niveau. Julie heeft ook in haar wedstrijden daar bewezen dat ze een aantal mooie 

stappen vooruit gezet heeft. Werkpunten blijven de verplaatsingen naar diep voorhand en de 

ontwikkeling van de services. Ook op preventief vlak zijn er werkpunten met een verbetering van 

enkele zones die blessuregevoelig zijn. . Een goede technische bijsturing van romp en rug en het 

opvoeren van het vermogen van de posturale component blijft essentieel gegeven om de 

trainingsbelastingen aan te kunnen. Op sociaal vlak zijn er te vaak issues met Julie die de groepssfeer 

verstoord hebben en het inwerken op het karakter van de atlete in kwestie is een noodzakelijk proces 

van langdurige aard. Op studievlak zijn er geen problemen.  
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Sara Devos (2005) heeft zich sinds haar wijziging van materiaal (korte noppen in voorhand) volop 

ontwikkeld in de richting van dit specifieke spelsysteem. Er zijn nog verschillende werkpunten die heel 

belangrijk zijn in haar evolutie, hier werd vooral de nadruk op gelegd in de zomer van 2021 en meer 

naar het einde van het jaar toe. Kort voetenwerk, snelheid van uitvoering en een ontwikkeling van een 

agressiever spelsysteem zijn absoluut noodzakelijk om in de toekomst op het hoogste niveau mee te 

kunnen. In 2021 speelde Sara haar eerste wedstrijden voor haar nieuwe club in Frankrijk (N1), na een 

korte aanpassingsperiode heeft Sara intussen bewezen dit niveau aan te kunnen en bleef ze stappen 

zetten.  Sara werd ook voor de eerste keer geïntegreerd in de nationale damesploeg. Een aantal 

sterke resultaten op het internationaal circuit in 2021 zorgde voor een grote stijging op de 

wereldranglijst. Op studievlak zijn er geen problemen. 

 

 

 

 

 

  

11 11

10

9

10

9

9

8

12

12
11

1211
11

11

9

10

10

10

12

12

10

12
10

Commitment
Focus

Motivatie

Zelfvertrouwen

Stressbestendig

Positiviteit

Snelheid

Kracht

Preventie

Houding

Biomechanisch

VH actief
VH passief

RH actief

RH passief

Service

Over Tafel

Halflang

Verplaatsing

Inzicht

Aanpassing

Variatiemogelijkheden

Spelconcept

Blokkeren tegenstander

Profiel Devos Sara



32 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

123

80 82
77

72
80 80

12 15
1

21

41

61

81

101

121

141

Evolutie Devos Sara WR U17

293

213 209
198

188 183
167

20 230

50

100

150

200

250

300

350

Evolutie Devos Sara WR U19



33 
 

   

2.1.3.5 Trajectontwikkeling Topsport Trainers Talentontwikkelingsprogramma 

 
 

Vanuit de optiek de reeds bestaande omkadering te optimaliseren werden vanuit de trainersstaf 

meerdere bijscholingen gevolgd teneinde de kwaliteit en ervaring als trainer verder te laten 

ontwikkelen. 

 

Carlo Agnello 

 

• 18/01/2021  ETTU development webinar: How & on which way to keep focus on player’s 
 performance and not the results 

• 22/02/2021  ETTU development webinar: Professional coaching in TT- Find out & discuss 
 how to do it 

• 04/03/2021  Het belang van mentale vaardigheden in TT (organisator VTS Marathon) 

• 17/03/2021  2020 for a Youth Player (ITTF Education High Performance) 

• 18/03/2021 Fysieke oefeningen voor U12 tafeltennisser (organisator VTS Marathon) 

• 22/03/2021  ETTU development webinar: The Road to TT-success - the importance of being 
 prepared for the practice and match 

• 30/03/2021 ETTU development webinar: Rules, Regulations and Procedures in Para 

• 24/04/2021  VTTL Congres - Trainen en coachen op mentale vaardigheden 

• 08/06/2021  Opleiding Panega-Systeem 

• 30/09/2021  ITTF Education Physical Testing Needs in Table Tennis 
 

David Henkens 

 

• 22/02/2021  ETTU development webinar: Professional coaching in TT- Find out & discuss 
 how to do it 

• 26/02/2021 Live sessie met PVD Bosch: Qualities of a Trainer (organisator VTS Marathon) 

• 04/03/2021  Het belang van mentale vaardigheden in TT (organisator VTS Marathon) 

• 08/03/2021  Intermittent Living Concept. What doesn’t kill you makes you stronger (VTS) 

• 18/03/2021 Fysieke oefeningen voor U12 tafeltennisser (organisator VTS Marathon) 

• 22/03/2021  ETTU development webinar: The Road to TT-success - the importance of being 
 prepared for the practice and match 

• 23/03:2021 Hoe kan je als trainer omgaan met conflicten? (organisator VTS Marathon) 

• 30/03/2021 ETTU development webinar: Rules, Regulations and Procedures in Para 

• 24/04/2021  VTTL Congres - Trainen en coachen op mentale vaardigheden 
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Vostes Yannick 

 

• 18/01/2021  ETTU development webinar: Fit Work Table Tennis 

• 08/06/2021  Opleiding Panega-Systeem 

• 2021  Vervolmaking equivalentieniveau Trainer B 
 

 

Dieussaert Tom 

 

• 04/03/2021 Het belang van mentale vaardigheden in TT (organisator VTS Marathon) 

• 18/03/2021 Fysieke oefeningen voor U12 tafeltennisser (organisator VTS Marathon) 

• 21/04/2021 Ontwikkelingsgericht trainen (Gezond sporten Vlaanderen) 

• 08/06/2021 Opleiding Panega-Systeem 

• 10/09/2021 Excel VSF 

• 17/09/2021 Excel VSF 

• 29/10/2021 Excel gevorderden VSF 

• 07/12/2021 Excel VSF 

• 14/12/2021 Excel VSF 
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2.1.4 Evaluatie van het Topsport Prestatieprogramma 

 

2.1.4.1 Algemene werking Topsport Prestatieprogramma 

 

Prestatieprogramma Algemeen 

 

2021 heeft zich voorgedaan als een jaar met enorme wijzigingen, gekenmerkt door een grondige 

evaluatie leidend tot bijbehorende optimalisaties die de werking op korte en middellange termijn ten 

goede moeten komen. Na het mislopen van de Olympische Spelen drong een nauwgezette analyse 

zich op met hieruit voortkomend meerdere actieplannen om de vernieuwde en strengere selectienormen 

richting 2024 te behalen. Het succes van de talentontwikkeling is immers een confirmatie dat het 

potentieel wel degelijk voorradig bleek om ook inzake prestatieprogramma de nodige resultaten te 

kunnen behalen.  De algemene leidinggevende elementen binnen de federatie hebben bijgevolg 

aangedrongen op een wijziging van TD Topsport, dit grotendeels vanwege de langdurige ziekte van 

de voormalige TDT Closset Marc. Ook het mislopen van de meeste doelstellingen in 2020 alsook begin 

2021 en de weinige progressie inzake het beleid hebben aanleiding gegeven in de aanstelling van 

huidig TDT Dieussaert Tom,  eerst ad interim in maart, daarna op permanente basis richting januari 

2022. Het moge dan ook duidelijk zijn dat vele veranderingen hebben plaats gevonden, dit in de 

mate van het mogelijke, aangezien het mandaat van de TDT ad interim slechts een halftijdse 

betrekking betrof met een tijdelijk karakter. Toch kan gesteld worden dat, na een korte inloopperiode 

en de gemaakte analyses, er reeds grote stappen gezet zijn met een merkelijke vooruitgang in het 3de 

en 4de kwartaal van 2021. De concrete aanstelling van een head coach voor het prestatieprogramma 

was hierbij een nieuwe stap in de goede richting met een merkelijke kwaliteitsinjectie gaande de 

mogelijkheden om tot resultaten te komen richting de toekomst. De sterke resultaten op het WK te 

Houston eind november toonden dit ook aan en bieden goede vooruitzichten richting 2022. 

 

Het departement Topsport van de VTTL bleef ook in 2021 desalniettemin kampen met meerdere issues 

waar toekomstgericht concrete en duidelijke oplossingen moeten voor gezocht worden. Het niet 

afdoende budget in verhouding tot de te behalen prestatiedoelstellingen, de afwezigheid van 

infrastructuur en de constant veranderende internationale kalender hebben de federatie op vrij 

onophoudelijke wijze geconfronteerd met duidelijke beperkingen, die ondanks de hoopvolle 

toevoegingen aan de werking issues blijven waar constructief ondersteunde uitkomsten met een 

permanent karakter dienen voor gezocht te worden. De meeste pogingen daartoe, vnl. inzake 

infrastructuur en financiële slagkracht hebben in 2021 niet tot onverdeeld succes geleid. 

 

Binnen het gesubsidieerde deel van het prestatieprogramma behield het departement topsport 2 

verschillende projecten: Team Heren Nationaal en Nuytinck Cedric (individueel). Met het jammerlijk 

wegvallen van Lung Lisa in juni 2021 verviel ook het voorafgaand ontwikkelde Doubles Mixed-project. 

Lung besloot na het EK in juni 2021 te stoppen met topsport en zich toe te leggen op de studies.  
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Prestatieprogramma Nationale Herenploeg 

 

Het prestatieprogramma van de VTTL behoudt in hoofdzaak zijn werking rondom de Nationale 

Herenploeg. De in augustus aangestelde nieuwe head coach Tokić Bojan, evenals 4 spelers valen 

hiermee binnen de subsidiering vanuit Sport Vlaanderen voor 2021. Nadat in 2020 de 

samenwerking met Alexey Smirnov verbroken werd was de aanstelling van een echte hoofdtrainer met 

toebehorend statuut een essentieel gegeven. De combinatie inzake talentontwikkeling en werken met 

de seniors voor het prestatieprogramma was voor Yannick Vostes immers een quasi onmogelijke 

opdracht. Zijn functie ten aanzien van het prestatieprogramma werd dan ook herleid tot de 

begeleiding van Devos Laurens naar Parantee-Psylos toe. 

De federatie was dan ook opgetogen dat begin 2021 duidelijk werd dat een dergelijke betrekking 

vanaf augustus zou kunnen ingevuld worden. Het voorbije jaar was het voor de TDT ad interim dan ook 

een noodzaak de transitie voor de nieuwe Head Coach vlot te laten verlopen en duidelijke 

doelstellingen te formuleren richting het einde van het jaar.  

Ten gevolge van de gemaakte tussentijdse evaluaties in maart en september werd het optimaliseren 

van de relaties met de Franstalige zustervleugel een van de prioriteiten inzake beleid van de ad 

interim aangestelde TDT. Onder de vorige TDT bleken de relaties tot een dieptepunt herleid met een 

reducerend effect op de prestaties. Niet alleen betrof het de noodzaak tot verbetering van 

communicatie maar evenzeer het uitbreiden van de gezamenlijke samenwerking inzake trainingen en 

raakpunten die konden leiden naar toekomstig succes in 2022. De 4 tot 5 weken training die in 

samenwerking zijn georganiseerd in de laatste 2 kwartalen van 2021 zijn door de TDT Dieussaert Tom 

niet als afdoende geëvalueerd. Er dient operationele doelstelling naar 2022 gestreefd worden naar 

12 tot 18 weken nationale teamtrainingen. Alleen op deze manier kan tot een samenhorigheid 

gekomen worden die kan leiden naar toekomstig succes.  

Ook inzake trainingskwaliteit is een samenwerking binnen België ten zeerste aangeraden. De positieve 

evolutie van het niveau in de breedte naar interne concurrentie toe verhoogt de intensiteit van de 

trainingen evenals de mogelijkheden tot uitbreiden en variëren van de trainingsgroep.  

 

 

Prestatieprogramma Nuytinck Cedric 

 

Cedric Nuytinck was de enige individuele speler in het topsport prestatieprogramma en viel binnen 

de subsidiering van 2021. Het kalenderjaar werd opnieuw gekenmerkt door een ontbreken aan 

individuele internationale tornooien. Desalniettemin konden de Europese Enkelkampioenschappen, 

Europese Teamkampioenschappen en de Wereldkampioenschappen Enkel gespeeld worden. Daar 

waar de resultaten in het begin van het jaar nog enigszins ondermaats te noemen waren, kende de 

prestatiecurve een duidelijke opwaartse beweging richting de wereldkampioenschappen van 

november 2021. Het volledige spelersprofiel van Nuytinck Cedric individueel wordt in het 

desbetreffend onderdeel (2.1.4.3.) besproken. 
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Prestatieprogramma Nationale Damesploeg 

 

Het prestatieprogramma van de Nationale Damesploeg valt niet binnen onze subsidiëring.  De 

werking omvatte Lisa Lung en Margo Degraef, en kende in 2021 grote wijzigingen. Midden het 

kalenderjaar werd noodgedwongen besloten om de integratie van Julie Van Hauwaert en Sara Devos 

te versnellen, dit in hoofdzaak vanwege de jammerlijke beslissing van Lung Lisa om haar carrière 

topsport vroegtijdig te beëindigen. Gezien beide meisjes actief bleven binnen het 

talentontwikkelingsprogramma werd door de TDT ad interim besloten om de volledige dameswerking 

te integreren in de trainingen van het Redingenhof. Deze werking staat hoofdzakelijk onder de hoede 

van Vostes Yannick  

 

2.1.4.2 Aandachtspunten Topsport Prestatieprogramma 

 
Zonder ons hierachter te verschuilen mag wel gesteld worden dat de precaire budgettaire context 

waarin gewerkt wordt beperkt is. De realiteit is dat het ons niet toelaat alle noden te dekken die een 

concurrentiële werking binnen Europa, laat staan de wereld, nodig heeft. De meeste van onze 

internationale concurrenten beschikken over minstens het dubbel van ons budget, laat staan dat we 

spreken over meer grotere en meer gegoede landen binnen het tafeltennislandschap. Het strikte 

budget is in de huidige context echter duidelijk en de hieraan gekoppelde drukkende doelstellingen 

eveneens. Werken met de middelen voorhanden en ze zo optimaal mogelijk proberen gebruiken blijft 

logischerwijs voorrang behouden doorheen alles wat beslist wordt. Het evolueren naar een 

doelgerichte prioriteitenwerking is hierbij essentieel. Het is echter een vaststaand feit dat meer fondsen 

de werking kan optimaliseren indien goed aangewend. Er is veel geïnvesteerd tijdens de laatste 

Olympiade en daar mogen we dankbaar voor zijn, zowel vanuit Sport Vlaanderen als vanuit de eigen 

inbreng, maar we moeten streven naar betere budgetten. Veel ontwerpen en doelen zijn simpelweg te 

weinig gefinancierd of ondersteund, wat maakt dat de progressie inzake prestatieprogramma als 

project in zijn totaliteit enorm onder druk komt te staan. Het behalen van hogere prestatiedoelstellingen 

moeten ook bekostigd kunnen worden en het vinden van bijbehorende financiering, onder meer door 

eigen inbreng van de spelers zal in de toekomst zich nog prominenter stellen. Intussen spaarzaam 

omgaan met wat we hebben en proberen om de beschikbare middelen omhoog te brengen via onder 

meer externe financiering moet een absolute prioriteit zijn. De middelen besteden daar waar absolute 

nood en het stellen van duidelijke prioriteiten was steeds een essentieel gegeven.  

Het verfijnen van de in 2021 uitgewerkte monitoringtools moet toekomstgericht een betere inzage en 

evaluatie geven in de noodzaken om op cruciale momenten te pieken. Op constante en doordachte 

wijze opvolgen en de benodigde intensiteit en prestaties afleveren op de juiste momenten is een 

absoluut streefdoel. De gezette stappen in 2021 in het 3de en 4de kwartaal zijn ontegensprekelijk een 

stap in de goede richting, maar dienen verder aangevuld te worden met gerichte data, dit ook over 

een langere periode. Het verder detaileren van Panega en andere testprotocols is hierbij cruciaal 

richting 2022. 

Er is de afwezigheid van infrastructuur te Leuven. De realiteit is dat de werking momenteel in een heel 

zware situatie zitten qua accommodatie. Het Redingenhof, waar de trainingshal van de 

talentontwikkeling staat die destijds door de federatie is aangelegd met nieuwe vloer is voor de 

seniorwerking amper of niet beschikbaar en de soms moeilijke relatie met de school is hierbij geen 

evidentie. 
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2.1.4.3 Spelersevaluatie Topsport Prestatieprogramma 

 
 

Cedric Nuytinck zat binnen het prestatieprogramma Nationale Herenploeg, alsook individueel. Zijn 

werking viel binnen de subsidiering van 2021. Hij bleef ook dit seizoen bij GV Hennebont in de Franse 

Pro A, op competitief vlak één van de beste interclubs van Europa. Ook in 2021 heeft Cedric zich 

getoond als één van de beste spelers in Frankrijk, een evolutie die naar het eind van het jaar ook 

doorgetrokken werd naar het WK te Houston waar hij met slechts op enkele punten na een top 16 

plaats miste. Hij bleef ontegensprekelijk de nummer 1 van de Nationale Herenploeg en ook volgens de 

nieuwe Head Coach een prioriteit inzake de werking binnen het prestatieprogramma. 

Met de aanstelling van de Head Coach Tokić Bojan werd in samenspraak met de TDT ad Interim een 

grondige analyse gemaakt inzake de vereisten tot het doorgroeien richting top 30 wereld en top 8 

Europees. Hoewel de individuele doelstellingen richting 2024 op termijn hoger moeten ingeschat 

worden, is het behalen van deze tussentijdse mikpunten als een toekomstig streven vooropgesteld 

inzake de genoodzaakte evolutie voor het Nationale Herenteam. 

De fysieke begeleiding bleef zoals voorheen onder supervisie van Peter Duyck (krachtprogramma) en 

Tom Dieussaert (curatief en preventief programma).  
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Robin Devos zat binnen het prestatieprogramma inzake de Nationale herenploeg, niet individueel. 

Robin kende een sterk competitiejaar in zijn club Jülich in 2de Bundesliga. Hij toonde zich een van de 

meest constante en succesvolle spelers in de Duitse 2de klasse, maar de kanttekening hierbij is dat dit 

naar verdere progressie inzake spelniveau qua niveau niet afdoende is. Ook al waren er duidelijke 

verbeteringen op te merken in de resultaten, moet gesteld dat er zich in 2021 enige bedenkingen zich 

voordeden binnen de trainersstaf inzake het geloof en de motivatie van Robin naar eigen kunnen en 

progressie toe.  Inzake spelniveau is de huidige spelwijze en trainingsintensiteit niet afdoende als we 

dit gaan aftoetsen aan de vooropgestelde doelen voor de periode 2021-2024 voor de Nationale 

Herenploeg. Selecties hiervoor zijn dan ook geen garantie meer en zullen via concrete monitoring en 

prestaties moeten afgedwongen worden. 
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Laurens Devos combineerde zijn studierichting met zijn evolutie binnen topsport. Laurens slaagde 

voor de opgenomen vakken in zijn eerste jaar en was ook erg gemotiveerd om deze richting met succes 

verder te zetten. Als beste Paralympische atleet in zijn categorie was 2021 een cruciaal jaar van wege 

het succesvol verdedigen van zijn paralympische titel. Dit was voor hem en de VTTL dan ook een 

absolute prioriteit en een doorgedreven en intensief trainingsprogramma, voor een groot deel in het 

buitenland, werd verwezenlijkt om deze doelstelling waar te maken. Ook binnen het validencircuit 

heeft dit voor Laurens een positieve evolutie gezorgd met in het 3de en 4de kwartaal een duidelijke 

lofzang vanwege de nieuwe Head Coach Tokić Bojan. Het potentieel is bij Laurens ontegensprekelijk 

present, evenals de eigenschap zijn grenzen inzake zijn fysieke beperking te verleggen richting een 

concurrentieel niveau voor het validencircuit. Laurens zou zeker een potentiële en logische opvolger 

kunnen zijn voor zijn broer Robin richting de nationale ploeg, maar de fysieke progressie bleef 

evenwel nog steeds duidelijk te weinig present met nog steeds een te grote moeite om de 

trainingsomvang met succes te verleggen. Er bleven, zelfs na dit succesvol jaar met een toch goede 

progressie, meerdere vraagtekens omtrent de commitment en de motivatie van Laurens om effectief de 

intentie te hebben inzake het validencircuit.  Ook hier bestempelde de head coach dit als cruciale om 

te voldoen aan de vooropgestelde doelen voor de periode 2021-2024 voor de Nationale 

Herenploeg. Laurens kende in 2021 een sterk competitiejaar in zijn club Bad Hamm in 2de Bundesliga. 

Hij toonde zich constant en kende goede progressie in zijn aantal overwinningen spelers in de Duitse 

2de klasse. 
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Olav Kosolosky is de jongste van de atleten opgenomen in het prestatieprogramma. 2021 is jammer 

genoeg gekenmerkt geweest door tal van recurrente blessures die zijn logische progressie geremd 

hebben. De aard van de chroniciteit van de klachten is aldus dat de medische omkadering toch grote 

zorgen heeft gehad, en nog steeds heeft, en heel veel energie is moeten gespendeerd worden om enig 

functioneel niveau te behalen. De meerdere orthopedische consultaties hebben hierbij weinig soelaas 

gebracht. Desalniettemin maakte Olav in zijn blessurevrije momenten gewag van enkele heel sterke 

resultaten voor zijn actuele niveau en toonde hij onmiskenbaar het potentieel nodig om een succesvolle 

carrière uit te bouwen richting de Nationale Herenploeg. . Olav kende in 2021 een wisselend 

competitiejaar in zijn club Saarbrücken B in 2de Bundesliga. Inzake motivatie, trainingscommitment en 

professionalisme heeft Olav zich uitermate getoond.  
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Lisa Lung bleek voor de structuur Topsport een grote ontgoocheling te zijn in 2021. Het onverwachte 

en vroegtijdige stopzetten van de topsportloopbaan was een enorme desillusie, zeker gezien het 

potentieel in kwestie. Als voormalig U21 met een hoogste ranking van 3 op wereldvlak en 1 op 

Europees niveau, werd er toch naar de toekomst toe veel verwacht en vanuit de federatie afdoende 

geïnvesteerd. Tot onze grote ontgoocheling en verrassing bleek de combinatie met de studies en 

hoofdzakelijk het financieel aspect voor Lung Lisa niet voldoende om een verdere carrière te ambiëren.  
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2.1.4.4 Evaluatie van de resultaten en effectmeting in functie van de gestelde objectieven 

 
 
Binnen het prestatieprogramma werden vanuit Sport Vlaanderen duidelijke doelstellingen 

geformuleerd met een strikt te volgen traject richting de wereldtop. Hoewel de budgettaire context het 

hierbij enorm moeilijk maakt blijven de vooropgestelde doelstellingen de te behalen norm.  

Sinds de pandemie is de WR quasi 2 jaar onveranderd gebleven en is het bijgevolg moeilijk deze te 

gebruiken als indicator geworden inzake de progressie naar de aangebrachte doelstellingen. De 

effectieve doelstellingen binnen het Topsport Prestatieprogramma, opgelegd vanuit Sport Vlaanderen, 

zijn simpel te herleiden tot het uiteindelijk behalen van top 8 plaats Wereldkampioenschappen of 

Europese Kampioenschappen richting 2023 en 2024. Als federatie dienen we deze doelstellingen te 

respecteren, ook betreuren we deze beslissing ten zeerste, mede aangezien dit slechts een enkele kans 

per jaar biedt om dit opzet te behalen. Het geeft immers ook geen duidelijk beeld weer van alle 

stappen en verbeteringen die gezet worden, dit ondanks het krappe budget. Toch blijven wij in volle 

hoop vanuit onze werking in de volgende jaren een duidelijk aantal aantoonbare stappen te kunnen 

zetten tot het verwezenlijken van deze objectieven.  

 

Nuytinck Cedric 

Voor Nuytinck Cedric zijn individuele doelstellingen bepaald die inzake het WK net niet zijn behaald. 

Op het WK enkel werd de beslissende wedstrijd voor het behalen van de prestatienorm verloren met 

4-3 tegen het nummer 4 van de wereld. Kijkend naar de voorafgaande gewonnen partijen tegen het 

nummer 32 en 68 van de wereld kan worden gesteld dat het niveau van Nuytinck zeker in de lijn lag 

van de top 30 van de wereld, mogelijks hoger. De speler in kwestie behaalde eveneens meerdere 

knappe resultaten in het dubbelspel met een zilveren medaille op het Europese Kampioenschap te 

Polen.  

 

Resultaten in functie van vooropgestelde doelen 

Naam Doelstelling 2021 Gerealiseerd 2021 

   

Nuytinck EK Enkel EK Enkel EK Dubbel 

Cedric Top 8 Top 8 Zilver 

   

 WK enkel WK Enkel WK Dubbel 

 Top 16 Top 32 Top 16 
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We hebben een duidelijke evolutie gezien in het prestatieniveau van Cedric Nuytinck sinds het 

aanstellen van de nieuwe Head Coach midden augustus. Ook de toename in trainingsomvang en aantal 

trainingen van hoger niveau richting het WK van november is door de TDT ad interim als een duidelijke  

doelstelling verwezenlijkt met een prestatieverbetering tot gevolg. De daling in volume is te wijten aan 

de lichte reductie in de maand december na het WK te Houston. 

 

 

 

We zien eveneens een toename in het aantal hoog kwalitatieve trainingen sinds de aanstelling van de 

head coach Tokić Bojan, dit eveneens richting het WK te Houston in november. Verdere aanvulling van 

de gegevens sinds deze benoeming zal ons toelaten om een duidelijke analyse te maken van de 

effecten en de impact op het niveau van de speler.  
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In totaliteit zijn we er voor Nuytinck Cedric in geslaagd om een totaal van 60% trainingen van niveau 

4 of 5 te voorzien, zoals te zien in de onderstaande tabel.  We zien eveneens een toename in het 

aantal hoog kwalitatieve trainingen sinds de aanstelling van de head coach Tokić Bojan, dit eveneens 

richting het WK te Houston in november. Deze trainingen vonden bijgevolg hoofdzakelijk plaats in het 

derde en vierde kwartaal met een verviervoudiging van de hoeveelheid niveau 4 en 5 trainingen (zie 

tabel Evolutie Trainingskwaliteit). Verdere aanvulling van de gegevens in 2022 sinds deze benoeming 

zal ons toelaten om een duidelijke analyse te maken van de effecten en de impact op het niveau van 

de speler.  

 

  

 

 

Nationale Herenploeg 

Inzake de nationale herenploeg moeten we duidelijk zijn: De doelstelling werd, mede door een heel 

zware loting met Zweden als 1ste van de groep, niet behaald. Binnen het nieuwe systeem van het EK 

Teams is er enig geluk gemoeid bij het trekken van de groepen, belangrijk voor de kansen op 

kwalificatie voor de kwartfinales. Het is een realiteit dat 2 tot zelfs 3 landen qua kwaliteit en qua 

breedte te sterk zijn voor ons op dit moment. Duitsland, Zweden en in zekere mate ook Frankrijk zijn 

momenteel in globaliteit te zwaar en zijn bijgevolg te vermijden in een vroege kwalificatiefase indien 

er maar een ploeg door kan. Desalniettemin moeten we eerlijk stellen dat, op het ogenblik van het EK 

Teams in juni, zonder een aangewezen Head Coach het niveau van de ploeg in het algemeen nog te 

laag was om de concurrentie aan te gaan. De aanpassingen tot verbetering van trainingskwaliteit die 

de TDT ad interim aan het doorvoeren was, waren mogelijks nog te vroeg te noemen om al een 

duidelijk effect te hebben. Ook de gezamenlijke nationale trainingen met de Waalse vleugel stonden 

op dat ogenblik jammer genoeg nog helemaal niet op punt. 
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Resultaten in functie van vooropgestelde doelen 

Naam Doelstelling 2021 Gerealiseerd 2021 

   

Nationale Ploeg EK Team EK Team  

Heren Top 8 Top 16  

   

 WK Team WK Team  

      -      -  

   

 

 

Binnen de ploeg zelf zien we na een eerste analyse, dat de gepresteerde trainingsomvang in 2021 

ook verschillen vertoont tussen de spelers onderling. Het moet duidelijk zijn dat inzake 

prestatiedoelstelling naar de trainingen toe, moet gestreefd worden om een vergelijkbaar 

trainingsniveau te verkrijgen, dit zowel naar kwaliteit als omvang van training toe en dit voor alle 

spelers binnen het prestatieprogramma. De enige kanttekening hierbij is dat het volume van Kosolosky 

Olav gereduceerd is geweest door de zware blessure in het 2de en 3de kwartaal. 
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2.1.4.5 Trajectontwikkeling Topsport Prestatieprogramma 

 
 
Vanuit de optiek de reeds bestaande omkadering te optimaliseren werden vanuit de trainersstaf 

meerdere bijscholingen gevolgd teneinde de kwaliteit en ervaring als trainer verder te laten 

ontwikkelen. 

 

Carlo Agnello (Onderdeel Parantee-Psylos) 

 

• 18/01/2021  ETTU development webinar: How & on which way to keep focus on player’s 
 performance and not the results 

• 22/02/2021  ETTU development webinar: Professional coaching in TT- Find out & discuss 
 how to do it 

• 04/03/2021  Het belang van mentale vaardigheden in TT (organisator VTS Marathon) 

• 17/03/2021  2020 for a Youth Player (ITTF Education High Performance) 

• 18/03/2021 Fysieke oefeningen voor U12 tafeltennisser (organisator VTS Marathon) 

• 22/03/2021  ETTU development webinar: The Road to TT-success - the importance of being 
 prepared for the practice and match 

• 30/03/2021 ETTU development webinar: Rules, Regulations and Procedures in Para 

• 24/04/2021  VTTL Congres - Trainen en coachen op mentale vaardigheden 

• 08/06/2021  Opleiding Panega-Systeem 

• 30/09/2021  ITTF Education Physical Testing Needs in Table Tennis 
 

 

Vostes Yannick (Onderdeel Seniorwerking voor Head Coach & Parantee-Psylos) 

 

• 18/01/2021  ETTU development webinar: Fit Work Table Tennis 

• 08/06/2021  Opleiding Panega-Systeem 

• 2021  Vervolmaking equivalentieniveau Trainer B 
 

 

Tokić Bojan (Onderdeel Seniorwerking als Head Coach) 

 

• 18/01/2021  Equivalentieniveau Trainer A 

• 19/08/2021  ITTF Mentorship Program – Career Transition Program (Uitgesteld wegens 
 Covid 19) 
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2.2 Voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden, van geregistreerde 

topsporters of topsporttalenten 

 
 

2.2.1 Overzicht van de selecties van de topsportcommissie en een kopie van de gemaakte 

selecties 

 
 Zie Verslagen in bijlage 
 
 
 

2.2.2 Beschrijving van het gerealiseerde programma 2021 Topsport Talentdetectie 

 
Hieronder chronologisch het gerealiseerde programma Talentdetectie 2021, dit naar locatie met 

betrokken spelers en trainers:  

 

Dagstages Krokusvakantie 15/02/2021 – 18/02/2021 

Spelers en coach: B. Z. Zhang / Josse Duthoy / E. Aelst / J. Eling / L. Lewyckyj / L. Nuyttens / K. De 

Meyer / W. Van Den Noortgate / J. Willems / D. Henkens / + externe trainers 

 

Dagstages Paasvakantie 11/04/2021 – 16/04/2021 

Spelers en coach: M. Closset / Lutsenko Vitja / B. Z. Zhang / Josse Duthoy / E. Aelst / J. Eling / L. 

Lewyckyj / L. Nuyttens / K. De Meyer / W. Van Den Noortgate / J. Willems / D. Henkens / + externe 

trainers 

 

Tornooi Roncq 03-04/07/2021 

Spelers en coach: W. Van Den Noortgate / Geerts Pieter / DeCock Gianni / Willems Jo / Bryan Ziqian 

Zhang / Ella Aelst / Joppe Moorkens / Matt Closset / Stien Herthogs / Temperance Tang / Lotte 

Nuyttens / Vitja Lutsenko / Cato Verleye / Josse Duthoy / Kathe De Meyer / Lessia Lewyckyj 

 

Zomerstage Aarlen 01/08/2021 – 08/08/2021 

Spelers en coach: M. Closset / Lutsenko Vitja / B. Z. Zhang / Josse Duthoy / E. Aelst / J. Eling / L. 

Lewyckyj / L. Nuyttens / K. De Meyer / W. Van Den Noortgate / J. Willems / D. Henkens / + externe 

trainers 

 

Nationale Stage Blegny 18/08/2021 – 20/08/2021 
Spelers en coach: M. Closset / J. Willems  

 

Tornooi Charleville-Mézières 04-04/09/2021 

Spelers en coach: Nijs peter / Beerts Vania / Willems Jo / Ella Aelst / Matt Closset / Temperance Tang 

/ Cato Verleye / Josse Duthoy / Henrion Ferre 
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ETTU Stage Slovenië 10/10/2021 – 17/10/2021 

Spelers en coach: M. Closset / W. Van Den Noortgate 

 

WTT Youth Contender Hongarije 01/11/2021 – 03/11/2021 

Spelers en coach: M. Closset (op eigen kosten) / Nijs Peter 

 

Tornooi Grand-Est 18-19/12/2021 

Spelers en coach: W. Van Den Noortgate / Agnello Carlo / Willems Jo / Bryan Ziqian Zhang / Matt 

Closset / Temperance Tang / Lotte Nuyttens / Vitja Lutsenko / Cato Verleye / Josse Duthoy / Lessia 

Lewyckyj 

 

 

2.2.3 Beschrijving van het gerealiseerde programma 2021 Topsport Talentontwikkeling 

 
Hieronder chronologisch het gerealiseerde programma Talentontwikkeling 2021, dit naar locatie met 

betrokken spelers en trainers:  

 

Dagstages Krokusvakantie 15/02/2021 – 18/02/2021 

Spelers en coach: T. Closset / Lutsenko Vitja / Gevers Per / Devos Sara / Van Hauwaert Julie / 

Henkens D. / Vostes Y. / Agnello C. 

 

Dagstages Paasvakantie 11/04/2021 – 16/04/2021 

Spelers en coach: T. Closset / Lutsenko Vitja / Gevers Per / Devos Sara / Van Hauwaert Julie / 

Henkens D. / Vostes Y. / Agnello C. 

 

WTT Youth Contender Portugal 11/05/2021 – 17/05/2021 

Spelers en coach: T. Closset / Van Hauwaert Julie / Devos Sara / Henkens D. / Agnello C. 

 

WTT Youth Contender Tunesië 26/05/2021 – 30/05/2021 

Spelers en coach: T. Closset (op eigen kosten) / Dieussaert T. 

 

WTT Youth Contender Slovenië 15/06/2021 – 19/06/2021 

Spelers en coach: T. Closset (op eigen kosten) / AFTT 
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Voorbereidingsstage Leuven 21/06/2021 – 25/06/2021 

Spelers en coach: T. Closset / Lutsenko Vitja / Gevers Per / Devos Sara / Van Hauwaert Julie / 

Henkens D. / Vostes Y. / Agnello C. 

 

Nationale Voorbereidingsstage Meisjes Leuven 28/06/2021 – 09/07/2021 

Spelers en coach: Devos Sara / Van Hauwaert Julie / Vostes Y. / Karzai Ferenz 

 

Nationale Voorbereidingsstage Jongens Blegny 28/06/2021 – 09/07/2021 

Spelers en coach: T. Closset / Lutsenko Vitja / Gevers Per / Henkens D. / Agnello C. 

 

EJK 18/07/2021 – 02/08/2021 

Spelers en coach: T. Closset / Kosolosky Olav / Gevers Per / Van Hauwaert Julie / Devos Sara / 

Henkens D. / Vostes Y. 

 

Zomerstage Aarlen 01/08/2021 – 08/08/2021 

Spelers en coach: M. Closset / Lutsenko Vitja / J. Eling / L. Lewyckyj / L. Nuyttens / W. Van Den 

Noortgate / J. Willems / D. Henkens / + externe trainers 

 

Zomerstage Leuven 09/08/2021 – 27/08/2021 

Spelers en coach: M. Closset / J. Eling / L. Lewyckyj / L. Nuyttens / T. Closset / Lutsenko Vitja / Gevers 

Per / Devos Sara / Van Hauwaert Julie / Henkens D. / Vostes Y. 

 

WTT Youth Contender Kroatië 04/09/2021 – 10/09/2021 

Spelers en coach: T. Closset (op eigen kosten) / Vostes Y. 

 

WTT Youth Contender Tunesië 13/09/2021 – 19/09/2021 

Spelers en coach: T. Closset (op eigen kosten) / Closset M. / Agnello C. 

 

ETTU Stage Slovenië 10/10/2021 – 17/10/2021 

Spelers en coach: M. Closset / W. Van Den Noortgate 

 

ETTU TOP 10 14/10/2021 – 17/10/2021 

Spelers en coach: T. Closset / Agnello C. 

 

WK Voorbereidingsstage ETTU + WK Kadetten Portugal 20/11/2021 – 08/12/2021 

Spelers en coach: T. Closset / Agnello C. 
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2.2.4 Beschrijving van het gerealiseerde programma 2021 Topsport Prestatie 

 
Hieronder chronologisch het gerealiseerde programma Prestatie 2021, dit naar locatie met betrokken 

spelers en trainers:  

 

Stage Saarbrücken 11/02/2021 – 16/02/2021 

Spelers en coach: Nuytinck C. / Devos R. / Kosolosky O. / Y. Vostes/ 

 

WTT Contender Qatar 28/02/2021 – 06/03/2021 

Spelers en coach: Nuytinck C. / Devos R. / Lung L. / Vostes Y. 

 

WTT Star Contender Qatar 07/03/2021 – 13/03/2021 
Spelers en coach: Nuytinck C. / Devos R. / Lung L. / Vostes Y. 

 

World Singles Olympic Qualification Tournament Qatar 14/03/2021 – 17/03/2021 
Spelers en coach: Nuytinck C. / Lung L. / Vostes Y. 

 

Stage Saarbrücken 05/04/2021 – 18/04/2021 
Spelers en coach: Devos L. / Agnello C. 

 

European Singles Olympic Qualification Tournament Portugal 21/04/2021 – 25/04/2021 
Spelers en coach: Nuytinck C. / Lung L. / Vostes Y. / Dieussaert T. 

 

Stage Saarbrücken 10/05/2021 – 16/05/2021 

Spelers en coach: Devos L. / Agnello C. 

 

Stage Saarbrücken 25/05/2021 – 04/06/2021 

Spelers en coach: Nuytinck C. / Devos R. / Kosolosky O. / Y. Vostes/ 

 

Stage Team Belgium Polen 12/06/2021 – 20/06/2021 
Spelers en coach: Nuytinck C. / Devos R. / Y. Vostes/ 

 

European Singles Championships Polen 22/06/2021 – 27/06/2021 

Spelers en coach: Nuytinck C. / Devos R. / Lung L. / Degraef M. / Vostes Y. / Denys J. (DEL) 
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Stage Saarbrücken 12/07/2021 – 17/07/2021 

Spelers en coach: Devos L. / Agnello C. 

 

Stage Team Belgium Blegny 13/07/2021 – 22/07/2021 
Spelers en coach: Nuytinck C. / Kosolosky O. / Y. Vostes/ 

 

Stage Eslov 19/07/2021 – 25/07/2021 
Spelers en coach: Devos L. / Agnello C. 

 

Stage Saarbrücken 26/07/2021 – 06/08/2021 

Spelers en coach: Nuytinck C. / Kosolosky O. 

 

Stage Söderham 26/07/2021 – 06/08/2021 

Spelers en coach: Devos L. / Devos R. / Agnello C. 

 

Stage Eslov 09/08/2021 – 13/08/2021 
Spelers en coach: Devos L. / Agnello C. 

 

Stage Saarbrücken 16/08/2021 – 21/08/2021 

Spelers en coach: Nuytinck C. / Kosolosky O. / Devos R. / Tokic B. 

 

Stage Team Belgium Blegny 23/08/2021 – 28/08/2021 

Spelers en coach: Nuytinck C. / Kosolosky O. / Devos R. / Tokic B. 

 

IPC Paralympics Tokyo 24/08/2021 – 05/09/2021 
Spelers en coach: Devos L. / Agnello C. 

 

Stage Saarbrücken 05/09/2021 – 10/09/2021 
Spelers en coach: Nuytinck C. / Kosolosky O. / Devos R. / Tokic B. 

 

WTT Star Contender Qatar 20/09/2021 – 25/09/2021 
Spelers en coach: Nuytinck C. / Tokic B. 
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European Teams Championships Roemenië 28/09/2021 – 03/10/2021 

Spelers en coach: Nuytinck C. / Devos R. / Degraef M. / Van Hauwaert J. / Devos S. / Vostes Y. / Tokic 

B. / Denys J. (DEL) / Dieussaert T. 

 

Stage Saarbrücken 18/10/2021 – 23/09/2021 

Spelers en coach: Nuytinck C. / Kosolosky O. / Devos R. / Devos L. / Tokic B. 

 

Stage Saarbrücken 25/10/2021 – 30/10/2021 

Spelers en coach: Nuytinck C. / Kosolosky O. / Devos R. / Tokic B. 

 

World Singles Championships Houston 23/11/2021 – 29/11/2021 
Spelers en coach: Nuytinck C. / Devos R. / Degraef M. / Tokic B. / Denys J. (DEL) / Dieussaert T. 

 

Stage Saarbrücken 13/12/2021 – 18/12/2021 
Spelers en coach: Nuytinck C. / Kosolosky O. / Devos R. / Devos L. / Tokic B. 
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Deel 3: Medische Geschiktheidsattesten 
 

 

 Zie medische geschiktheidsattesten in bijlage 

 


