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Rapportering topsport 2019 

Deel 1: financiële rapportering 

I.A. RAPPORTERING SUBSIDIEERBARE KOSTEN TOPSPORT EN WERKINGSMIDDELEN TOPSPORT 2019 

Zie excel-bestand ‘2019_tafeltennis’. 

I.B. ANALYTISCHE BOEKHOUDING MET AANDUIDING VAN DE KOSTENPLAATSEN WAAROPDE 

SUBSIDIEERBARE KOSTEN TOPSPORT EN WERKINGSMIDDELEN TOPSPORT 2018 WERDEN GEBOEKT 

Zie excel-bestand ‘2019_tafeltennis’. 

I.C.  SAMENVATTEND OVERZICHT VAN DE GESUBSIDIEERDE/GEFINANCIERDE OMKADERING 

TOPSPORT 

Zie excel-bestand ‘2019_tafeltennis’. 

I.D. INIDIVDUELE REKENINGEN EN/OF GROOTBOEKREKENING CREDITEUREN VAN DE TECHNISCH 

DIRECTEUR TOPSPORT EN DE GESUBSIDIEERDE/GEFINANCIERDE OMKADERING TOPSPORT 

Zie individuele rekening 2019 

Deel 2: werkingsverslag topsport 

II.A. WERKINGSVERSLAG TOPSPORT 

1. Subsidie voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling in combinatie met 
het secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool 
 

a. Overzicht van de vergaderingen van de topsportcommissie en een kopie van de 
vergaderverslagen 
 

Zie bijlage. 

b. Evaluatie van het talentdetectieprogramma  
 

Pieter Geerts werd halverwege 2019 als coördinator voor de -12 jarigen vervangen door Wesley Van 

Den Noortgate, Trainer A tafeltennis en Bachelor in de Lichamelijke opvoeding. Hij werkt al jarenlang 

voor de federatie en was voordien ook provinciale trainer van Oost-Vlaanderen voor de -12 jarigen, 

de provincie waar Olav Kosolosky is uit gekomen. In zijn opleiding voor Trainer A heeft Wesley nog 1 

jaar verder nauw samengewerkt met Olav toen deze als in de topsportschool was in gestroomd. Als 

Directeur van Sportkader Opleiding is hij ook verantwoordelijk voor een kwalitatieve 

trainersopleiding die de basis van onze spelers moet versterken. Hij werkte in zijn nieuwe functie van 

coördinator -12 samen met Carlo Agnello voor de planning van testtrainingen en met David Henkens 

voor de begeleiding op de testtrainingen in de topsportschool van de 10 en 11 jarigen uit de kern -12. 

David Henkens heeft als opdracht de link te leggen tussen deze spelers van de A-kern en de 

topsportschool via: testtrainingen in de topsportschool, coaching op internationale tornooien -12 en 

training op stages -12 gecombineerd met de reguliere trainingen op de topsportschool. 
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Ook in 2019 was er opnieuw een eigen financiële inbreng door de VTTL voor individuele trainingen 

en stages van onze beste -12 jarigen. Zowel het trainingsritme als de prestatie doelstellingen zijn 

vastgelegd in een ontwikkelingslijn voor -12 jarigen. Deze ontwikkelingslijn dient te worden 

gerespecteerd om onze spelers richting topsportschool te laten groeien. De instromers in de kern 

trainen als 8-9 jarigen in een programma van 8 uren per week (exclusief fysieke training) en de 

laatstejaars trainer 10 uren of meer per week. 

In 2019 hadden we geen nieuwe instromers in de topsportschool. Zie puntje C hierna. Per Gevers 

was in feite nog -12 en komt ook uit deze werking, maar zit een schooljaar voor op zijn leeftijd en 

stroomde daardoor reeds in 2018 binnen in de topsportschool. Twee nieuwe kandidaturen in 2019 

zijn niet geaccepteerd. 

Een sterkere generatie dringt zich echter aan de komende jaren met als eerste Vitja Lutsenko voor 

2020 en 5 spelers voor 2021. Drie spelers uit de B-kern konden doorstromen naar de A-kern vanaf 

half 2019. Enkele anders spelers vielen uit de A- en B-kern in de visie dat wij alleen met de sterkste 

en meest gemotiveerde zouden verder werken. Wat overbleef in het najaar van 2019 was een sterke 

generatie met ambities voor topsportschool, waarin duidelijk engagement wordt getoond door 

spelers, ouders en trainers. Niet alleen individueel maar ook als groep is er een goede dynamiek 

aanwezig. Het is een generatie om rekening mee te houden. Op het Internationaal tornooi van 

Namen (31/0-1/11/2019) heeft de VTTL als team -12 de beker van beste ploeg gewonnen. 

A-kern sinds opstart werking 2019-2020 

• 2008 
o Lutsenko Vitja 24/03/2008 C4 MIN 1 

• 2009 
o Vertommen Thomas 13/03/2009 D6 PM 2 
o Lewyckyj Lessia 24/06/2009 D0/E2 PM 2 
o Nuyttens Lotte 18/08/2009 D2/E4 PM 2 
o Eling Jamie 02/09/2009 E0 PM 2 
o De Meyer Kathe 04/10/2009 D4/E4 PM 2 

• 2010 
o Lemaire Louis-Victor 31/03/2010 E2 PM1 

 

c. Evaluatie van de talentontwikkelingsprogramma’s  

In het schooljaar 2019-2020 hadden we geen nieuwe instromers in de topsportschool. Er werden 

twee kandidaturen ingediend: Jelle Campers (2007) en Siebe De Winter (2007), maar deze werden 

niet geaccepteerd door de topsportcommissie.  

Olav Kosolosky (2002) stroomde door van de topsportschool naar de seniorenwerking. Olav zit 1 

studiejaar voor op zijn leeftijd. De focus zal voor Olav voornamelijk op het seniorencircuit liggen. Er 

zullen wel nog een minimum aantal juniorentornooien gespeeld worden met de bedoeling een goeie 

juniorenrangschikking te behouden zodat hij als reekshoofd kan starten op EJK en WJK (enkel- en 

teamcompetitie). 

Per Gevers (2007) heeft na het doorlopen van zijn eerste schooljaar in de topsportschool een klik 

gemaakt op vlak van trainingsmentaliteit; bijgevolg is zijn niveau in de positieve lijn geëvolueerd. We 

hebben vooral mooie dingen gezien op nationaal vlak in een vertrouwde omgeving. Nu is het 

belangrijk voor Per om deze lijn door te trekken op internationaal niveau. Qua niveau blijft Per dicht 



 
 

 

aanleunen tegen de minimumdoelstellingen, maar de trainers hebben vertrouwen in zijn evolutie. 

Volgend seizoen dient Per in tweede nationale in België te spelen. 

Tom Closset (2006) brak dit seizoen door op nationaal vlak en ondertussen boekte hij ook al zijn 

eerste successen op nationaal vlak, ondanks de moeilijke samenwerking met de Franstalige vleugel 

bij de nationale ploeg kadetten. Een plaats op de Europese Top 10 jeugd in 2021 moet haalbaar zijn. 

Tom werd in 2019 ook opnieuw opgenomen in de Europese selectie U13 (meest beloftevolle spelers 

in Europa). De communautaire problemen tussen beide federaties (vaak in het nadeel van Tom) 

hebben hem sterker gemaakt en hebben hem doen groeien in maturiteit. Ondertussen is de situatie 

iets kalmer geworden en heeft Tom bewezen titularis te zijn in de nationale kadettenploeg. Volgend 

seizoen dient Tom in superdivisie en/of minimaal tweede nationale Frankrijk te spelen. 

Evolutie WR U15 Tom Closset (°2006) 2019: 

 

 



 
 

 

 

Sara Devos (2005) kent een progressieve vooruitgang zonder uitschieters. In augustus 2019 werd 

door de trainersstaf beslist om het speltype van Sara aan te passen naar korte noppen in de 

voorhand. Dit zorgt er natuurlijk voor dat er een aanpassingsperiode is tijdens de eerste maanden 

van 2020. Vooral het spelplezier en het mentale aspect zal bij Sara een belangrijke rol spelen in haar 

verdere evolutie. Volgend seizoen dient Sara Devos in eerste nationale in Frankrijk te spelen. 

Evolutie WR U15 Sara Devos (°2005) 2019 : 

 



 
 

 

 

 

Julie Van Hauwaert (2005) zette enkele grote stappen op training en in haar spelsysteem en kon dit 

ook doortrekken op internationaal niveau. Ze heeft bewezen met de allerbesten van Europa mee te 

kunnen. Ook hier zal het mentale aspect (rustig blijven en concentratie op het proces) van cruciaal 

belang zijn. Julie is een ruwe diamant waar mits een goeie begeleiding veel mee mogelijk is. Ze beseft 

dit en tracht ook om hier aan te werken. Volgend seizoen dient Julie in eerste nationale in Frankrijk 

te spelen. 

 

 

 



 
 

 

Evolutie WR U15 Julie Van Hauwaert (°2005) 2019: 

 

 

 



 
 

 

 

 

Algemeen 

Op vlak van extrasportieve begeleiding hebben we op dit moment geen financiële middelen om dit 

verder te zetten. De spelers zijn vrij om op eigen initiatief mentale begeleiding te zoeken, in overleg 

met de trainersstaf. Het belang van een degelijke fysieke ontwikkeling dringt ook steeds beter door 

bij de jonge spelers, waardoor we hier een positieve evolutie zien. Dit dient wel steeds van kortbij 

opgevolgd te worden door de trainersstaf.  

Op schoolvlak is er enkel een probleem voor Tom Closset. Na de slechte schoolresultaten werd 

beslist om toch nog het eind van het schooljaar in het ASO af te werken en dan na de 

eindejaarsexamens de situatie te herevalueren. De trainer heeft een login voor Smartschool 

ontvangen zodat schoolwerk tijdens buitenlandse verplaatsingen beter kunnen worden opgevolgd. 

Op vlak van trainers bleef Carlo Agnello de hoofdtrainer van de topsportschool. Nina Kolarova werd 

vervangen door Yannick Vostes. David Henkens is verantwoordelijk voor de transitie van -12 naar de 

topsportschool en werkt op de topsportschool voornamelijk met de meisjes (Julie en Sara). David 

Henkens en Wesley Van Den Noortgate hebben als opdracht om samen de kloof tussen -12 en de 

topsportschool te verkleinen. Er werden dit seizoen veel nieuwe sparrings gemobiliseerd voor de 

topsportschool (voornamelijk voor Julie, Sara en Per). Voor Tom Closset werden oplossingen 

gevonden, maar is het belangrijk om rond hem een structuur te ontwikkelen zodat hij ook tegen 

sterke spelers kan trainen (af en toe trainen in seniorgroep, vaste A-spelers als sparring-partner,…). 

In dit opzicht proberen we ook om samenwerkingen op te zetten met buitenlandse clubs en 

federaties onder de vorm van uitwisselingen en stages: stage Zuid-Korea, stage Bistrita, 

samenwerking met Gabrielius Camara,…  

2. Voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden, van geregistreerde topsporters of 
topsporttalenten 
 

a. Overzicht van de vergaderingen van de topsportcommissie 
 

Zie punt II.A.1 



 
 

 

b. Overzicht van de werking in 2019 
 
* Beschrijving van het gerealiseerde topsportprogramma : Programma -12 

Internationaal tornooi Roncq 2019     23/02/2019 - 24/02/2019 

Spelers en coach: Cato Verleye / Jelle Campers / Kseniya Myrzoyeva / Lessia Lewyckyj / Louis Victor 

Lemaire / Per Gevers / Vitja Lutsenko / Nick Van Camp / Jo Willems 

 

Internationaal tornooi Luik 2019     13/04/2019 - 14/04/2019 

Spelers en coach: Bryan Zhang / Cato Verleye / Ella Aelst / Lessia Lewyckyj / Lotte Nuyttens / Sander 

Vandecasteele / Thomas Vertommen / Vitja Lutsenko / André Lemaire / Maxim Janik / Wesley Van 

Den Noortgate 

 

Internationaal tornooi Praag 2019     24/05/2019 - 26/05/2019 

Spelers en coach: Siebe De Winter, Jelle Campers, Vitja Lutsenko, Klaas Adriaenssen, Jo Willems 

 

Internationaal tornooi Leuven 2019     22/06/2019 - 23/06/2019 

Spelers en coach: Tom Closset / Per Gevers / Vitja Lutsenko / Lotte Nuyttens / Louis-Victor Lemaire / 

Nora Colla / Peter Nijs 

 

Eurominichamps 2019       23/08/2019 - 25/08/2019 

Spelers en coach: Evy Vandecasteele / Lessia Lewyckyj / Per Gevers / Vitja Lutsenko / Jo Willems / 

Pieter Geerts 

 

Internationaal jeugdtornooi van Namen 2019   31/10/2019 - 01/11/2019 

Spelers en coach: Jamie Eling / Julie Van Hauwaert / Kathe De Meyer / Lessia Lewyckyj / Lotte 

Nuyttens / Louis Victor Lemaire / Per Gevers / Sara Devos / Thomas Vertommen / Tom Closset / Vitja 

Lutsenko / André Lemaire / David Henkens / Wesley Van Den Noortgate / Jo Willems 

 

Internationaal jeugdtornooi van Grand Est 2019   21/12/2019 - 22/12/2019 

Spelers en coach: Jamie Eling / Kathe De Meyer / Lessia Lewyckyj / Lotte Leysens / Louis Victor 

Lemaire / Per Gevers / Sara Devos / Thomas Vertommen / Vitja Lutsenko / André Lemaire / Jo 

Willems 
 

* Beschrijving van het gerealiseerde topsportprogramma : Programma +12 

Stage Düsseldorf 2019       02/01/2019 - 04/01/2019 

Spelers en coach: L. Lung/ 

 

Stage Italië 2019        02/01/2019 - 05/01/2019 

Spelers en coach: M. Degraef/ 

 

Stage Hongarije 2019       04/01/2019 - 11/01/2019 

Spelers en coach: R. Devos/ L. Devos/ O. Kosolosky/ F. Karsai/ A. Smirnov/ 

 

Stage Denemarken 2019       07/01/2019 - 11/01/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ A. Smirnov/ 



 
 

 

Stage Nederland 2019       21/01/2019 - 23/01/2019 

Spelers en coach: L. Lung/ N. Kolarova/ 

 

Stage ITTF Portugal 2019      04/02/2019 – 10/02/2019 

Spelers en coach: L. Lung/ N. Kolarova/  

 

Challenge Portugal 2019       13/02/2019 – 17/02/2019 

Spelers en coach: R. Devos/ L. Devos/ L. Lung/ M. Degraef/ A. Smirnov/ 

 

Junior & Cadet Open Tsjechië 2019     13/02/2019 – 17/02/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ D. Henkens/ C. Agnello/ 

 

Stage ETTU U13 Tsjechië 2019     03/03/2019 – 10/03/2019 

Spelers en coach: T. Closset/ C. Agnello/ 

 

Stage Oostenrijk 2019       04/03/2019 – 08/03/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ F. Karsai/ 

 

Stage Roemenië 2019       04/03/2019 – 11/03/2019 

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ P. Nijs/ 

 

EK U21 2019        07/03/2019 – 10/03/2019 

Spelers en coach: L. Devos/ L. Lung/ M. Degraef/ N. Kolarova/ 

 

Challenge Spanje 2019       20/03/2019 – 24/03/2019 

Spelers en coach: R. Devos/ L. Devos/ L. Lung/ A. Smirnov/ 

 

Junior & Cadet Open Italië 2019     20/03/2019 – 24/03/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ C. Agnello/ 

 

World Tour Qatar 2019       26/03/2019 - 31/03/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ L. Lung/ A. Smirnov/ 

 

Stage Opatija 2019       22/03/2019 – 28/03/2019 

Spelers en coach: T. CLosset/ C. Agnello/ 

 

Stage Bétancourt 1 2019       08/04/2019 – 12/04/2019 

Spelers en coach: L. Lung/ M. Degraef/ N. Kolarova 

 

Junior & Cadet Open Frankrijk 2019     10/04/2019 - 14/04/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ A. Sow (€)/ D. Henkens/ C. Agnello/ 

 

Voorbereidingsstage WK Kroatië 2019    13/04/2019 – 18/04/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Devos/ A. Smirnov/ 

 

 



 
 

 

Stage Bétancourt 2 2019       15/04/2019 – 18/04/2019 

Spelers en coach: L. Lung/ M. Degraef/ N. Kolarova 

 

Junior & Cadet Open België 2019     15/04/2019 - 19/04/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ A. Sow (€)/ D. Henkens/ C. 

Agnello/ 

 

WK 2019         21/04/2019 - 28/04/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Lung/ M. Degraef/ A. Smirnov/ N. Kolarova/ M. Closset/ 

 

Challenge Servië 2019       01/05/2019 – 05/05/2019 

Spelers en coach: R. Devos/  

 

Challenge Slovenië 2019       08/05/2019 – 12/05/2019 

Spelers en coach: R. Devos/ L. Devos/ L. Lung/ M. Degraef (€)/ A. Smirnov/ 

 

Challenge Kroatië 2019       14/05/2019 – 18/05/2019 

Spelers en coach: R. Devos/ L. Devos/ F. Karsai/ 

 

Junior & Cadet Open Thailand 2019     15/05/2019 – 19/05/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ C. Agnello/ 

 

European League Kwalificaties 2019     18/05/2019 – 19/05/2019 

Spelers en coach: L. Lung/ M. Degraef/ N. Kolarova/ 

 

Junior & Cadet Open Polen 2019     22/05/2019 – 26/05/2019 

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ D. Henkens/ M. Closset/ 

 

Open Praag 2019        24/05/2019 – 26/05/2019 

Spelers en coach: P. Gevers/ 

 

World Tour China 2019       28/05/2019 – 02/06/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ A. Smirnov/ 

 

World Tour Hong Kong 2019      04/06/2019 – 09/06/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ A. Smirnov/ 

 

Stage ETTU Saarbrücken 2019      09/06/2019 – 16/06/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ C. Agnello/ 

 

Stage EJK Leuven 2019       11/06/2019 – 14/06/2019 

Spelers en coach: T . Closset/ J. Van Hauwaert/ S. Devos/ P. Gevers/ D. Henkens/ 

 

World Tour Japan 2019       12/06/2019 – 16/06/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/  

 



 
 

 

Stage EJK jongens Blegny 1 2019     19/06/2019 – 26/06/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ T. Closset/ C. Agnello/ 

 

Stage EJK meisjes Nancy 2019      20/06/2019 – 28/06/2019 

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ D. Henkens/ 

 

European Games 2019       20/06/2019 – 30/06/2019 

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

 

Stage EJK jongens Blegny 2 2019     29/06/2019 – 04/07/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ T. Closset/ C. Agnello/ 

 

Stage EJK meisjes 2 2019      01/07/2019 – 04/07/2019 

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ D. Henkens/ 

 

Stage China 2019        05/07/2019 – 22/07/2019 

Spelers en coach: L. Lung/  

 

EJK 2019         07/07/2019 – 16/07/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ D. Henkens/ M. Closset/ C. Agnello/ 

 

Challenge Nigeria 2019       07/08/2019 – 11/08/2019 

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

 

Voorbereidingsstage Oostende 1 2019    12/08/2019 – 16/08/2019 

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow (€)/ T. Closset/ P. Gevers/ D. Henkens/ C. Agnello/ 

 

World Tour Bulgarije 2019      13/08/2019 – 18/08/2019 

Spelers en coach: R. Devos/ O. Kosolosky/ M. Closset/ 

 

Voorbereidingsstage Oostende 2 2019    19/08/2019 – 23/08/2019 

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow (€)/ T. Closset/ P. Gevers/ D. Henkens/ C. Agnello/ 

 

World Tour Tsjechië 2019      20/08/2019 – 25/08/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Devos/ O. Kosolosky/ L. Lung/ M. Degraef (€)/ Y. Vostes/ A. 

Smirnov/ 

 

EMC 2019         23/08/2019 – 25/08/2019 

Spelers en coach: P. Gevers/ P. Geerts/ 

 

Voorbereidingsstage Oostende 3 2019    26/08/2019 – 30/08/2019 

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow (€)/ P. Gevers/ D. Henkens/  

 

Stage ETTU U13 Luxemburg 2019     26/08/2019 – 31/08/2019 

Spelers en coach: T. CLosset/ C. Agnello/  

 



 
 

 

Internationaal Jeugdtornooi Charleville 2019   31/08/2019 – 01/09/2019 

Spelers en coach: P. Gevers/ 

 

Stage Saarbrücken 2019       02/09/2019 – 06/09/2019 

Spelers en coach: L. Devos/ 

 

EK 2019         03/09/2019 – 08/09/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Lung/ M. Degraef/ A. Smirnov/ Y. Vostes/ M. Closset/ 

 

Junior & Cadet Open Kroatië 2019     18/09/2019 – 22/09/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ F. Karsai/ 

 

Stage Papendal 2019       24/09/2019 – 27/09/2019 

Spelers en coach: T. Closset/ C. Agnello/  

 

Stage EK Blegny 2019       26/09/2019 – 31/09/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Devos/ L. Devos/ A. Smirnov/ 

 

Stage EK Dames 2019       26/09/2019 – 01/10/2019 

Spelers en coach: L. Lung/ M. Degraef/ Y. Vostes/ 

 

World Tour Zweden 2019      01/10/2019 – 06/10/2019 

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

 

Top 10 Europa Junioren 2019      04/10/2019 – 06/10/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ C. Agnello/ 

 

Junior & Cadet Open Macedonië 2019    08/10/2019 – 12/10/2019 

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow (€)/ T. Closset/ D. Henkens/ C. Agnello/ 

 

World Tour Duitsland 2019      08/10/2019 – 13/10/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Devos/ L. Lung/ M. Degraef (€)/ A. Smirnov/ Y. Vostes/ 

 

Challenge Polen 2019       16/10/2019 – 20/10/2019 

Spelers en coach: L. Devos/ O. Kosolosky/ M. Degraef (€)/ F. Karsai/ 

 

Stage INSEP 2019        26/10/2019 – 03/11/2019 

Spelers en coach: L. Devos/ F. Karsai/ 

Challenge Wit-Rusland 2019      30/10/2019 – 03/11/2019 

Spelers en coach: R. Devos/ L. Lung/ M. Degraef/ Y. Vostes/ 

 

Internationaal Jeugdtornooi Namen 2019    31/10/2019 – 01/11/2019 

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow (€)/ P. Gevers/ T. Closset/ D. Henkens/ 

 

Junior & Cadet Open Hongarije 2019     06/11/2019 – 10/11/2019 

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ C. Agnello/  



 
 

 

 

World Tour Oostenrijk 2019      12/11/2019 – 17/11/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Devos/ L. Lung/ M. Degraef (€)/ A. Smirnov/ F. Karsai 

 

Junior & Cadet Open Portugal 2019     13/11/2019 – 17/11/2019 

Spelers en coach: T. Closset (€)/ D. Henkens/ 

 

Voorbereidingsstage WK junioren 2019    13/11/2019 – 23/11/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ C. Agnello/ 

 

WK junioren 2019        24/11/2019 – 01/12/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/ C. Agnello/ 

 

Stage ETTU Luxemburg 2019      26/11/2019 – 30/11/2019 

Spelers en coach: O. Kosolosky/  

 

Stage ETTU U13 Buzau 2019      01/12/2019 – 08/12/2019 

Spelers en coach: T. Closset/ M. Closset/ C. Agnello/  

 

Challenge Canada 2019       04/12/2019 – 08/12/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ L. Devos/ M. Degraef (€)/ A. Smirnov/ 

 

Internationaal Jeugdtornooi Grand Est 2019    20/12/2019 – 22/12/2019 

Spelers en coach: P. Gevers/ S. Devos/ 

 

Stage Topsportschool Merelbeke 2019    26/12/2019 – 29/12/2019 

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ C. Agnello/  

 

Stage Nationale Ploeg 2019      26/12/2019 – 30/12/2019 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Devos/ O. Kosolosky/ A. Smirnov/ 

 

3. Evaluatie van de resultaten en effectmeting in functie van de gestelde objectieven 
Objectieven WR 

Naam Doelstelling 2019 Hoogste rangschikking 2019 

Cedric Nuytinck WR 50 WR 39 

Robin Devos WR 60 WR 90 

Lisa Lung WR 140 WR 122 

 

* Cedric Nuytinck 

Vooropgestelde doelstellingen: 

o Hoge wereldrangschikking behouden, zodat hij steeds direct gekwalificeerd is en minder 
voorrondes moet spelen. 

o Hij moet zich mentaal laten begeleiden zodat hij optimaal kan presteren op de belangrijke 
momenten. 



 
 

 

o Het kort spel en eerste opening met 100% zekerheid kunnen uitvoeren met de nodige 
kwaliteit. 

o WR top 50 
 

Gerealiseerde doelstellingen: 

o Stages in het buitenland (Hennebont, Saarbrucken, stages met andere landen voor de 
Europese kampioenschappen, …) 

o Belgisch kampioen  
o Top 8 op de European games 
o Top 16 op het sterkste tornooi van het jaar in Qatar 
o ETTU-cup winnaar met zijn club (Hennebont) 
o Overwinningen tegen verschillende top 20 spelers 
o Hoogste WR 2019 :  39 

 

 

Evolutie WR Men’s singles Cedric Nuytinck (°1993) 2019: 

 



 
 

 

 

Het jaar 2019 was voor Cedric in het algemeen positief. Hij heeft enkele topprestaties geleverd op 

grote tornooien: het verslaan van hoger gerankte spelers zoals Calderano, Pucar, Gachina, Freitas, 

Kamal, ... Hij is niet ver meer verwijderd van het hoogste niveau. Vooral de eerste helft van 2019 was 

gunstig met een mooie vooruitgang op de wereldranglijst tot gevolg. Vanaf september waren de 

resultaten iets minder goed voornamelijk door slechte lotingen (meteen tegen Chinese topspelers) in 

combinatie met een duidelijk probleem met de rubbers gekregen van de sponsor. Door deze slechte 

serie van rubbers verloor hij zijn zelfvertrouwen en kwamen er twijfels. Deze problemen zijn nu van de 

baan en in 2020 zal hij er staan, met hopelijk een olympische kwalificatie als eindresultaat. 

Sinds dit jaar speelt hij dubbel met de Pool Jakub Dyjas. De dubbel is zeer succesvol geweest in 2019 

met 3 halve finales op een World Tour. Ze zullen meestrijden op het hoogste niveau en ik verwacht dat 

ze in de nabije toekomst medailles zullen winnen op een groot tornooi. 

 

* Robin Devos 

Vooropgestelde doelstellingen: 

o WR 60 
 

Gerealiseerde doelstellingen: 

o Hoogste WR 2019: 90 
 

 

 

 

 



 
 

 

Evolutie WR Men’s singles Robin Devos (°1994) 2019: 

 

 

Robin heeft verschillende kansen op meerdere tornooien verkwist door zijn wedstrijden telkens te 

verliezen op dezelfde manier: voorsprong tegen haalbare tegenstanders met een 4-3 nederlaag als 

gevolg. Overwinningsangst en op bepaalde momenten het niet aandurven om de punten zelf te 

maken/ervoor te gaan. Hij had te kampen met te veel stress die hij nog niet positief kon omzetten. 

Daardoor heeft hij beslist om met een mentaal begeleider te werken. Dit neemt tijd om resultaten te 

hebben. 

Hij investeerde zelf veel geld om een paar extra tornooien te kunnen spelen.  



 
 

 

Andere tornooien vielen samen met zijn competitie in Bundesliga waardoor hij zijn punten niet kon 

verdedigen.  

Desalniettemin heeft Robin ook enkele mooie prestaties geleverd dit jaar met onder andere 

overwinningen tegen Paul Drinkhall, Benedikt Duda, Tomislav Pucar enzovoort. Hij beloonde zichzelf 

met Portugal last 16, Croatia last 8, …  

Hopelijk kan hij zich plaatsen voor het Olympische kwalificatie tornooi in Qatar. Hij probeert hard en 

op een moment kan het wiel in zijn richting draaien. 

 

* Laurens Devos 

Op vlak van school heeft Laurens het niet gemakkelijk. Hij heeft moeilijkheden met zijn studies te 

combineren met de intensieve trainingen. Dit heeft zich vooral geuit in slechte resultaten op 

schoolgebied. Daardoor heeft hij nu besloten om opnieuw te beginnen met een andere richting. 

Op sportief vlak heeft hij zich getoond! Hij heeft bewezen dat hij capabel is om grootse dingen te 

laten zien in de toekomst. We merken een mooie progressie op (zie onderstaande grafiek). Hij heeft 

nu een WR van 219. Op de Europese Kampioenschappen -21 heeft hij getoond met de beste mee te 

kunnen; hij beloonde zichzelf met 3 bronzen medailles. Dus, ondanks dat hij wat tijd verloren heeft 

vorig seizoen, merken we toch een zeer mooie vooruitgang op. Hij zit op schema om de overgang 

naar senioren probleemloos door te komen. 

Op persoonlijk vlak zal Laurens zich nog meer moeten ontplooien. Hij moet meer zijn 

verantwoordelijkheden nemen, zowel op het schoolse, het sportieve en de private aangelegenheden. 

Als 20-jarige zal hij zich meer volwassen moeten openstellen. Zo heeft hij tijdens zijn examens zijn 

trainingsschema aangepast en zelfs Opens geannuleerd (zonder resultaat op zijn examens). Op 

extrasportief vlak ( i.t.t. het sportieve vlak waar hij zich wel steeds 100% geeft) rondt hij de dingen 

omslachtig af, half en half. Dit kan beter. 

De VTTL heeft altijd geloofd in zijn potentieel ondanks zijn niet evidente situatie. We zien een goede 

groei en mooie resultaten. Als hij blijft werken om zich te verbeteren op tactisch, fysiek, mentaal én 

extrasportief vlak, kunnen we mooie dingen van hem zien. We geloven echt dat hij meekan in de top 

van de validen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Evolutie WR Men’s singles Laurens Devos (°2000) 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Evolutie WR Men’s singles under 21 Laurens Devos (°2000) 2019: 

 

 

 

 



 
 

 

 

* Olav Kosolosky 

Op sportief vlak maakt Olav enkele veranderingen mee. Sinds juni 2019 is Olav Kosolosky deel van de 

trainingsgroep van de senioren. De integratie in deze groep is in het begin niet perfect verlopen. Hij 

was o.a. te vrij in het maken van zijn planning. Hier werd aan gewerkt en in 2020 zullen we hier ook 

een oogje in het zeil houden. Sinds deze periode speelt hij ook Challenger-tornooien (-21 en senioren). 

Het doel van deze tornooien te spelen is stijgen op de wereldranglijst en zoveel ervaring als mogelijk 

opdoen. Ondertussen verdedigt hij zijn uitstekende rangschikking van de junioren (hij is het huidige 

nummer 2 van Europa) zodat hij op het EJK een betere loting heeft. Hopelijk blijft hij deze lijn van 

progressie aanhouden, zodat de mooie resultaten van het vorige seizoen (bronzen medaille bij team 

op het EJK en de net gemiste medaille op Top10 Europa) overtroffen kunnen worden. 

Olav heeft gekozen om dit seizoen 2019-2020 nog steeds in België competitie te spelen. De vele grote 

veranderingen in zijn leven (de zelfstandigheid van het leven van een universitaire kotstudent,…) 

verklaart de keuze om competitie te spelen in een vertrouwde omgeving. Het komende seizoen 2020-

2021 gaat hij in 2e Bundesliga spelen. Hier zal hij veel ervaring kunnen opdoen. 

Olav heeft het niet gemakkelijk om zijn studies te combineren met zijn sport. Zijn resultaten op school 

waren niet goed. Mits een betere organisatie (een goede combinatie tussen studeren en sporten, 

zowel in trainingsperiodes als examenperiodes) denken we dat hij zich kan herpakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Evolutie WR Men’s singles  Olav Kosolosky (°2002) 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Evolutie WR juniors  Olav Kosolosky (°2002) 2019: 

 

 

 



 
 

 

 

 

* Lisa Lung 

Vooropgestelde doelstellingen: 

o WR 140 
o Meer tijd in de zaal doorbrengen  
o Planning bekijken en beseffen dat ze een volwassene is. Ze behoort nu tot de senioren. 

Problemen eerst zelf proberen op te lossen en niet wachten tot alles geregeld wordt. 
o Bewust zijn dat ze de kwaliteiten heeft om tegen de toppers te winnen. Ze heeft nog vaak te 

veel respect en angst.  
o Het creëren van een basissysteem waarop ze volledig vertrouwt. De tegenstanders moeten 

zich aanpassen aan haar spel en niet het omgekeerde. 
o Focus op 4 belangrijke punten :  

1) Opslag – return  

2) Opening eerste bal met spin en kwaliteit 

3) Passief spel moet beter. Rally’s spelen en niet op één bal met volle kracht spelen 

(alles of niks) 

4) Aanpassing aan de rotaties die komen en meer creativiteit in het spel. Niet zoals 

een robot spelen 

 

Gerealiseerde doelstellingen: 

o WR 122 
o Gerealiseerde stages 2019 : Frankrijk (Metz- Boulogne), China (2weken), Dusseldorf 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Evolutie WR Women’s singles Lisa Lung (°1999) 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Evolutie WR Women’s singles under 21 Lisa Lung (°1999) 2019: 

 

 

Op sportief vlak moeten we het basisniveau van haar spel verhogen. Dit gebeurt stap per stap. Het 

belangrijkste om mee te kunnen met het hoge niveau zal haar vooruitgang van de opslag, de eerste 

bal, de opening en passief spel zijn. Het neemt tijd om elk stukje van de puzzel te verzamelen en op de 

juiste manier te leggen. Als iets niet werkt, dan gaat ze te snel terug naar haar oude fouten. Soms lukt 

het wel en dan heeft ze een paar goede wedstrijden gespeeld waar ze hoog niveau gehaald heeft. Het 

niveau van top 50 is dan niet veraf meer. Haar trainer Yannick Vostes heeft zeer veel werk gestoken in 

de zwakke punten van haar spel. Dit zal in de nabije toekomst de vruchten moeten beginnen afwerpen. 

Tegenwoordig wint ze gemakkelijker tegen spelers die lager staan op de wereldranglijst. Dit is al een 

grote stap in de goede richting. 

Op educatief vlak is het belangrijk dat ze haar tijd beter en efficiënter leert gebruiken. Ze zit veel met 

haar neus in de boeken en offert veel trainingsuren op zonder dat het iets opbrengt. Ze moet 

oplossingen vinden zodat ze meer in de zaal kan zijn. 



 
 

 

* Margo Degraef 

o Begin 2019 : WR 269 
o Hoogste WR 2019 : 161     
o Huidige WR 157 

 
Margo heeft dit jaar vooral op training veel vooruitgang geboekt. Ze zit namelijk in haar laatste jaar 

master TEW en daardoor kan ze meer tijd besteden aan haar tafeltenniscarrière. Ze is zeer 

geëngageerd en staat telkens met 100% concentratie achter de tafel, op elke training. We hebben 

voornamelijk gewerkt aan haar techniek met meerballentraining. Bovendien werd er ook veel getraind 

op opslag-return basis en om de eerste bal met spin te openen. Als deze eerste ballen met meer 

kwaliteit gespeeld kunnen worden, kan ze tegen de topspelers meedraaien. Deze verbetering is nu al 

te zien in haar spel. Het is nu zaak om het te tonen in haar wedstrijden en er vertrouwen in te hebben.  

Dit vertrouwen is van cruciaal belang om de stap naar de top te maken. Ze moet nog veel werken aan 

haar mentaal spel. Ze heeft goede vechterskwaliteiten maar op de belangrijke en spannende 

momenten van de wedstrijden verliest ze door haar emoties. De stress is te groot en ze wacht op de 

fout van de tegenstander. Op dat moment heeft ze niet meer de luciditeit om goede keuzes te maken. 

Ze moet zelf leren beseffen dat ze op een 9-9 situatie op dezelfde manier moet spelen als bij een 0-0 

situatie. Op dit moment denkt ze helder en maakt ze betere keuzes. Dit is haar basiswerkpunt. Als ze 

dit kan omzetten, zal ze een grote vooruitgang boeken in haar carrière. Ze heeft namelijk genoeg 

kwaliteiten om er iets van te maken: vechten, slim, goed in de rally’s, 100% engagement, de wil, … 

In het voorbije jaar investeerde ze veel geld om extra tornooien te kunnen spelen en om punten te 

behalen op de wereldranglijst. In het begin van 2019 stond ze op plaats 269 en haar huidige 

rangschikking (maart 2020) is 157. We kunnen dus spreken van een enorme stap naar voren. De top 

100 komt in zicht, het verschil wordt kleiner. 

We hopen dat ze de komende jaren constant blijft werken en vechten. Spelers zoals haar hebben we 

nodig in de zaal. Ze is op de goede weg. Met vertrouwen en mentale vooruitgang is alles mogelijk voor 

haar. 

 
Evolutie WR Women’s singles Margo Degraef(°1998) 2019: 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

4. Aandachtspunten seniorenwerking heren: 
 
Positieve punten 
o Teamkwalificatie voor European Games in Minsk 
o Mooie overwinningen tegen o.a. Roemenië dat leidde tot kwalificatie EK in Nantes 
o Zeer knappe Top 8 in het enkelspel van Cedric op de European Games  
 
Negatieve punten 
o Spijtige nederlaag tegen Polen (onze 1e speler had een complete offday) die ons naar een 

Top8 geleid zou hebben op het EK in Nantes. Daarom konden we onszelf niet tonen tegen de 
"derby" tegen Frankrijk voor een plaats op het podium. 

 
Evolutie WR Men’s team Belgium 2019: 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

Olympische rangschikking Men’s team januari 2020 (België staat 16e) 

 
 
Aandachtspunten 
o Onze Head Coach heeft het vaak nagelaten om een trainingsprogramma uit te werken. De 

verschillende agenda’s van al onze spelers ligt daarvoor aan de grondslag. Cedric speelt 
andere tornooien dan Robin, Laurens is nog -21 en Olav is zelfs nog junior maar traint mee 
met de senioren. Bovendien dient er rekening gehouden te worden met de lessen van 
Laurens en Olav. Dit is geen ideaal scenario om een goede planning op te maken.  

o Onze Head Coach heeft zich voornamelijk beziggehouden met onze 1e speler. De andere drie 
werden vaak verwaarloosd. Maar hij kon op enig begrip rekenen aangezien onze 1e speler als 
enige speler de mogelijkheid had om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen en er 
goed te presteren. Vandaar was hij telkens bezig met onze 1e speler. Voor hem was hij een 
coach, maar voor de organisatie was hij dus geen Head Coach. Een Head Coach moet zijn 
aandacht verdelen over alle spelers. Deze spelers zijn jonger en hebben het potentieel om 
daar te staan (of beter) waar onze 1e speler nu staat. We gaan ervoor zorgen dat vanaf 2020 
al onze spelers, met al hun verschillende statuten en planningen, zich verder kunnen 
ontwikkelen en progressie maken naar de top. 

o Er moeten oplossingen gezocht worden betreffende de plaats in onze zaal in Leuven. Deze is 
gelimiteerd en er moet altijd rekening gehouden worden met de jonge spelers van de 
topsportschool. 

 
5. Aandachtspunten seniorenwerking dames: 

o De dames zullen meer stages in het buitenland moeten doen (ideale plaats is Dusseldorf) om 
tegen meer spelers met verschillende spelsystemen te kunnen trainen en om top 50 
sparringpartners te kunnen hebben. In Leuven kunnen we deze top 50 sparringpartners (nog) 
niet (zoveel) aanbieden. Hier zullen ze meer tegen de mannen trainen en andere vrouwelijke 
sparrings zullen meer gezocht worden in de toekomst. 

o Het is zeer belangrijk dat de dames meer tijd in de zaal doorbrengen. Voor en na de training 
moeten ze meer tijd besteden aan opslag en return.  Extra trainingssessies in het weekend 
zullen worden georganiseerd. 

o Focus behouden op professionele en topsportgerichte levensstijl. 
o Verbeteren in passief spel, technische veranderingen met meerballen en constant nadenken 

op training. Wat wordt op training gedaan, gebeurt in de match 
o Mentaal training en bewust zijn van eigen kwaliteiten. Geloven dat het echt kan en alles er 

voor doen om naar de top te klimmen om geen spijt te hebben 
 



 
 

 

II.B.  MEDISCH GESCHIKTHEIDSATTESTEN 

Zie bijlage. 


