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Deel 1: Financiële Rapportering 

 

1.1. Rapportering subsidieerbare kosten Topsport en Werkingsmiddelen 2020 

 

Zie excel-bestand ‘2020_tafeltennis’. 

 

1.2. Analytische boekhouding met aanduiding van de kostenplaatsen waarop de 

subsidieerbare kosten Topsport en Werkingsmiddelen Topsport 2019 werden geboekt 

 

Zie excel-bestand ‘2020_tafeltennis’. 

 

1.3.  Samenvattend overzicht van de gesubsidieerde/gefinancierde omkadering Topsport 

 

Zie excel-bestand ‘2020_tafeltennis’. 

 

1.4. Individuele rekeningen en/of grootboekrekening crediteuren van de Technisch 

Directeur Topsport en de gesubsidieerde/gefinancierde omkadering Topsport 

 

Zie individuele rekening 2020 

  



 

   

 

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 in bijlage. 
 
2.1.2. Evaluatie van het Topsport Talentdetectieprogramma 
 
2.1.2.1 Algemene werking Topsport Talentdetectieprogramma 

 
2020 was voor de samenleving globaal een moeilijk jaar en dit was voor de werking van de federatie 

binnen het Talentdetectieprogramma niet anders. Extra regulering en bijbehorende 

voorzorgsmaatregelen zorgden ervoor dat trainingen enerzijds onderbroken werden in de periode 

tussen maart en juli, en er anderzijds moest teruggevallen worden op een sterk gereduceerd schema.  

Van midden maart tot juli werden de trainingen volledig opgeschort. Alternatieve fysieke en 

technische opdrachten werden in deze periode aan de jonge spelers en speelsters meegegeven en 

opgevolgd via videocalls, teneinde de periode door te kunnen komen met oefenen zonder 

sparringpartner. Hoewel de situatie niet als ideaal bestempeld kon worden gaf een ondersteuning 

vanop afstand toch de mogelijkheid om op andere vlakken vooruitgang te boeken. 

Na de zomermaanden te hebben doorgetraind om gemiste trainingen deels in te halen, werd bij het 

uitbreken van de tweede golf de focus gelegd op het individueel trainen van elk van de leden van de 

selectie. De periode kende voor de -12 geen volledig stopzetten van de trainingen (provinciale 

trainingen werden stopgezet) en hoewel er maar een verminderd programma kon aangeboden 

worden, kon het gebrek aan kwantiteit deels gecompenseerd worden door een iets meer individuele 

benadering van de jongeren. Het gebrek aan competitief kader stelde de werking in staat extra 

aandacht te leggen op de technische en fysieke ontwikkeling, waardoor op dat vlak wel de nodige 

stappen werden gezet. 

Op vlak van weekstages is de impact van de pandemie enigszins geminimaliseerd. De jaarlijkse 

Krokus- en zomerstage in Aarlen zijn in hun normale vorm kunnen doorgaan. Alleen de jaarlijkse 

Paasstage in Aarlen diende te worden geannuleerd. Naar internationale stages toe is de federatie 

met Vitja naar de ETTU Hopes in Luxemburg kunnen gaan, dit in de periode net voor de eerste 

lockdown. Ook de stage in Wenduine in de zomer was gekenmerkt door een deelname van de 

meeste spelers van de kern. De Kerststage tenslotte werd uitsluitend met de selectie van het 

Talentdetectieprogramma georganiseerd en niet samen met de speler en speelsters van het 

Talentontwikkelingsprogramma zoals dit normaal gezien wel degelijk het geval is. 

  



 

   

Op vlak van tornooien was de impact van de COVID crisis helaas veel groter. In februari werd er nog 
deelgenomen aan Roncq (FRA) maar alle daarop volgende internationale tornooien werden 
geannuleerd tot het tornooi van Charleville-Mézières (FRA) in september. Daarna bracht de tweede 
golf nieuwe annuleringen tot het einde van het jaar. 
 
Binnen de omkadering van het talentdetectieprogramma was Wesley Van Den Noortgate de 

coördinator U12, alsook trainer op dagstages en weekstages.  

Voor de individuele trainingen werd beroep gedaan op regionale trainers die met zorg waren 

gekozen en dienden te werken volgens de vooropgestelde ontwikkelingslijn van de federatie. Voor 

Antwerpen was dit Pieter Geerts, voor West-Vlaanderen Gianni De Cock, Voor Limburg Maxim Janik 

en voor Oost-Vlaanderen Peter Nijs. 

David Henkens fungeerde als trainer voor de transitie tussen het talentdetectieprogramma en het 

talentontwikkelingsprogramma van de topsportschool. In samenspraak met de coördinator U12 

hadden zij samen de opdracht om de kloof tussen de werking niveau basisonderwijs en het secundair 

te verkleinen. David had normaal gezien als taak aanwezig te zijn op sommige stages en trainingen, 

evenals op de testtrainingen richting topsportschool toe. Door de strikte regulering van het 

talentontwikkelingsprogramma is dit evenwel maar deels kunnen doorgaan. 

 
 
2.1.2.2 Instroom/Uitstroom Topsport Talentdetectieprogramma 
 
In het seizoen 2019-2020 werden er 7 spelers in de A-kern U12 en 3 spelers in de B-kern opgenomen. 

 

A-Kern Talentdetectieprogramma 2019-2020 

Naam Jaar Ranking Provincie 

Lutsenko Vitja 2008 C4 Antwerpen 

Vertommen Thomas 2009 D6 Limburg 

Lewyckyj Lessia 2009 D0/E2 Antwerpen 

Nuyttens Lotte 2009 D2/E4 West-Vlaanderen 

Eling Jamie 2009 E0 Limburg 

De Meyer Kathe 2009 D4/E4 Antwerpen 

Lemaire Louis 2010 E2 West-Vlaanderen 

 

 

B-Kern Talentdetectieprogramma 2019-2020 

Naam Jaar Ranking Provincie 

Vandecasteele Sander 2010 E6 West-Vlaanderen 

Gevers Dag 2010 E6 Antwerpen 

Aelst Ella 2010 D6/NG Antwerpen 

 

 

 



 

   

 

In de eerste helft van 2020 werd Vitja Lutsenko (2008) volop voorbereid in zijn laatste aanloop naar 

Topsport en Studie. Hij was de enige kandidaat en kon daarom genieten van extra uren individuele 

training die aan hem besteed konden worden. Om dit mogelijk te maken diende tegelijk een 

oplossing te worden gezocht om het eerder krappe budget te kunnen respecteren. Oplossingen 

werden gevonden onder de vorm van gegroepeerde trainingen, waar mogelijk per 2 tot maximum 3. 

Fysiek werd Vitja voorbereid met thuis uit te voeren individueel schema. Op mentaal vlak was er 

geen specifieke begeleiding.  

Naar aanloop van zijn integratie in het internaat organiseerde de federatie verkennende gesprekken, 

dit vanwege een zekere angst en onzekerheid richting het leven op internaat. Hierbij werd eveneens 

een evaluatie gemaakt van de mate van motivatie om deze stap te zetten. Na een reeks gesprekken 

die hem mentaal sterkten kon een transitie verwezenlijkt worden. Vitja behaalde de minimum 

criteria inzake selectie voor het seizoen 2020-2021 om door te stromen richting 

talentontwikkelingsprogramma in de topsportschool te Leuven.  

In de helft van 2020 (bij de jaarlijkse selectie) werden drie nieuwe spelers van geboortejaar 2011 

opgenomen in de A-kern. Bryan Ziqian Zhang en Josse Duthoy uit TTC Merelbeke en Cato Verleyen 

uit TTC Zandvoorde.  Sander Geerts en Dag Gevers, twee jongens uit de B-kern, slaagden er niet in 

om de ontwikkelingslijn te behalen en stroomden uit. Het meisje uit de B-kern, Ella Aelst, was 

voldoende geëvolueerd om op te nemen in de A-kern. De andere spelers uit de A-kern behaalden 

eveneens de doelstellingen. Één meisje werd uitgenodigd voor de B-kern maar ging daar niet op in. 

 

A-kern seizoen 2020-2021: 

 

A-Kern Talentdetectieprogramma 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/D6 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 

 

 

 

.  

 



 

   

 

2.1.2.3 Aandachtspunten Topsport Talentdetectieprogramma 
 
Het belang van motivatie om te trainen is een niet te onderschatten element in het 
talentdetectieprogramma. Alleen spelers met intrinsieke motivatie naar trainingsarbeid en 
progressie toe hebben kans voor een eventuele doorstroming richting talentontwikkeling. Om dit te 
bereiken is zowel talent als motivatie een absolute must. We zijn als federatie dan ook blij te merken 
dat bij de huidige groep, binnen het talentdetectieprogramma, de honger naar training in de zaal 
tijdens de eerste lockdown opmerkelijk aanwezig was. Ook de alternatieve trainingen en fysieke 
oefeningen die meegegeven werden, zijn tijdens deze periode goed opgevolgd geweest. Ondanks het 
initieel stilliggen in de beginperiode van de pandemie en het gebrek aan groepstrainingen in 
sommige daaropvolgende periodes, zijn de jongeren erin geslaagd om hun niveau verder op te 
krikken. 
 
Een essentieel aandachtspunt is het belang van individuele begeleiding door goede trainers met het 
oog op een correcte technische evolutie binnen de ontwikkelingslijn. Opvolging en communicatie 
met de individuele trainers dient te worden verzekerd vanuit een centraal punt binnen de federatie. 
Een gevoel van betrokkenheid moet binnen deze groep van trainers gecreëerd worden om via 
kruisbestuiving en duidelijke richtlijnen een optimaal resultaat te bekomen. Het is ook goed om de 
trainers te betrekken bij internationale tornooien als coach om dit verantwoordelijkheids- en 
betrokkenheidsgevoel te ontwikkelen. Trainers die geen resultaten boeken dienen te worden 
bijgestuurd of bijgeschoold. Dit punt kan en moet in de verdere ontwikkeling van het 
talentdetectieproject als primordiaal omschreven worden. 
 
De combinatie met school en het druk trainingsprogramma is vaak moeilijk te combineren voor de 
spelers binnen de U12. Wat dit deels kan verlichten is het aanbod van trainingen tijdens de 
schooluren, mits de school het toelaat. Gelukkig is dit tot hiertoe het geval. Een vaste erkenning in 
het onderwijs om tafeltennis te mogen aanbieden tijdens schooluren, zou weliswaar nog meer 
mogelijkheden bieden. 
 
Tot slot moet de instroom in het talentdetectieprogramma nauwgezet in het oog gehouden worden. 
Het effect van de pandemie uitte zich op dit punt het meest, dit omdat er op clubniveau veel heeft 
stil gelegen en de impact op de jonge leeftijd hieromtrent significant kan zijn. Een heropstart van de 
benjaminwerking zal noodzakelijk zijn om nog enige kans te maken op nieuwe instroom. 
 
 
2.1.2.4 Spelersevaluatie Topsport Talentdetectieprogramma 
 
 

Lutsenko Vitja (2008) heeft in 2020 de overstap gemaakt van het talentdetectieprogramma naar het 

talentontwikkelingsprogramma. De voorbereidingsperiode daarheen werd verstoord door een 

periode waarin trainingen niet mogelijk waren. Enkele goede stages net voor deze periode hebben 

dit gelukkig deels kunnen compenseren. Qua niveau zat Vitja op het juiste traject, maar hij had wel 

twijfels over het leven op internaat. Dit heeft hem echter niet weerhouden om de stap te maken. Zijn 

verdere evaluatie voor de tweede helft van 2020 kan u lezen in 2.1.3.4. Qua klassement is hij 

geëvolueerd van C4 naar C0. 

  



 

   

Vertommen Thomas (2009) is een harde werker. Hij maakte in 2020 een mooie start door zijn eerste 

internationaal tornooi te winnen. Hij maakt de meeste uren aan de tafel van de ganse groep en is 

heel toegewijd. Hij speelt snel en balvast. Zijn werkpunten situeren zich voornamelijk in het fysieke, 

met name kracht en coördinatie. Het aanleren van nieuwe technieken kan hierdoor extra aandacht 

vereisen. Ook voor verplaatsing is de nodige aandacht vereist. Qua klassement is hij geëvolueerd van 

D6 naar C6. 

 

Eling Jamie (2009) is een speler met talent en balgevoel. Hij heeft een grote balvastheid. Zijn 

werkpunten zijn dynamiek, zowel mentaal als fysiek. Het is een rustige jongen en dat weerspiegelt 

zich ook in zijn lichaamstaal terwijl hij speelt. In het laatste deel van 2020 is hij duidelijker beginnen 

evolueren op dit vlak. Hij wil net als Thomas graag naar de topsportschool en beseft dat hij daarvoor 

op alle vlakken vooruit moet. Technisch was de backhand een jaar terug nog heel basic en heeft hij in 

2020 op dat vlak ook een grote stap gezet tot het verder ontwikkelen van deze slag. Verdere 

aandacht voor dynamiek in het algemeen en backhand specifiek zijn aan de orde. Qua klassement is 

hij geëvolueerd van E0 naar D0. 

 

Lewyckyj Lessia (2009) is als meisje heel groot qua gestalte. Haar grootste werkpunt was fysieke 

houding en explosiviteit. Hier werd op gehamerd vanuit de federatie en ze heeft een grote evolutie 

gemaakt in 2020 wat dit betreft. Zij was op het einde van het jaar reeds technisch de sterkste van de 

groep. Door extra fysieke training is ze ook explosiever geworden en speelde ze na verloop van tijd 

ook veel dynamischer vanuit de benen. Progressie maken op dit vlak betekende fysiek werken met 

de nodige toewijding om het doel te bereiken. Qua klassement is ze geëvolueerd van D0 naar C4.  

 

Nuyttens Lotte (2009) is steeds sterk geweest in wedstrijd en had vooral op technisch vlak en naar 

balgevoel toe het meeste werk. Een aanpassing in haar voorhand beweging kostte Lotte de nodige 

moeite. De noodzaak tot verbetering hierbij werd duidelijk gecommuniceerd naar de trainers toe en 

de nodige acht hiertoe werd aangewend. Naar het einde van 2020 toe zijn positieve stappen hierin 

verwezenlijkt, hoewel verdere aandacht echter nodig blijft. Mentale weerbaarheid verhogen was ook 

een doel. Ze is heel toegewijd, want ze maakte vanuit haar woonplaats in de kuststreek dikwijls verre 

verplaatsingen naar alle hoeken van Vlaanderen om stagedagen en andere trainingen te kunnen 

doen. Qua klassement is ze geëvolueerd van D2 naar C2. 

 

De Meyer Kathe (2009) is minstens een jaar later gestart met tafeltennis dan haar leeftijdsgenoten 

Lessia en Lotte. De technische kloof als gevolg hiervan is ze met succes langzaam aan het 

dichtwerken. Kathe heeft de eerste lockdown heel efficiënt benut door enkele fouten in haar 

techniek te corrigeren. Ze heeft hier een goede evolutie gemaakt. Naar romphouding toe heeft ze 

een belangrijk werkpunt om de krachtentransfer van benen naar arm toe te verbeteren. Door haar 

combinatie van mentale beleving, balgevoel en dynamische capaciteiten heeft ze veel potentieel om 

progressie te maken. Door haar latere start  balanceerde Kathe tot hiertoe steeds op de rand van de 

ontwikkelingslijn, maar maakte jaarlijks de grote stappen die nodig waren om aan de minimum 

doelstelling te voldoen. Qua klassement is ze geëvolueerd van D4 naar C6. 



 

   

Lemaire Louis-Victor (2010) is de enige jongen van zijn geboortejaar in het 

talentdetectieprogramma. Dat wil dus zeggen dat hij de enige mogelijke speler is die in aanmerking 

komt voor topsport en studie in het jaar 2022. Hij is fysiek heel sterk. Technisch heeft hij enkele 

belangrijke aandachtspunten die hardnekkig lijken om aan te passen omdat hij heel prestatiegericht 

is. Daardoor vervalt hij gemakkelijk in oude gewoontes. In 2020 bewees hij met individuele 

begeleiding in staat te zijn om duidelijke aanpassingen te maken. Hij speelt op een goed niveau, maar 

is nog te onafgewerkt in zijn ontwikkeling. Mits een goede aanpak kan hij uit groeien tot een 

potentiële instromer in het talentontwikkelingsprogramma. Kwantiteit en kwaliteit van zijn training 

verhogen, mentale weerbaarheid verhogen en technische aanpassingen dienen de aandacht te 

krijgen. Qua klassement is hij geëvolueerd van E2 naar D6. 

 

Aelst Ella (2010) heeft op advies van de trainersstaf ruim 1 jaar geleden de gehanteerde spelstijl 

veranderd naar korte noppen in de backhand. Gezien haar jonge leeftijd is deze aanpassing relatief 

vlot verlopen. Ze is eveneens heel klein van gestalte voor haar leeftijd. Dat kan nadelig zijn naar 

vermogen toe t.o.v. grotere en sterkere leeftijdsgenoten. Heden maakt ze veel van deze fysieke 

tekortkomingen goed met snelheid, maar naar kwaliteit van slagen toe heeft ze nog werk. Qua 

motivatie kwam ze niets te kort. Als lid van de B-kern met minder veel individuele begeleiding vanuit 

de federatie is ze er toch in geslaagd om de stap te zetten naar de A-kern. Qua klassement is ze 

geëvolueerd van D6 naar D2. 

 

Duthoy Josse (2011) is nieuw ingestroomd halverwege 2020 bij de overgang naar het nieuwe 

seizoen. Fysiek een sterke jongen. Deed voor zijn intrede nog andere sporten en heeft sinds zijn 

selectie resoluut gekozen voor tafeltennis. Josse heeft veel balgevoel en een heel goede 

krachtentransfer in zijn beweging. Hij werd in 2020 goed omkaderd op alle niveaus van club tot 

federatie. Zijn grootste werkpunt is het spelinzicht en focus, waardoor zijn eigenlijke waarde in 

wedstrijd niet altijd weerspiegeld wordt. Hij balanceerde bij zijn intrede op de rand van de 

toelatingsvoorwaarden, maar liet wel een sterke vooruitgang merken sinds hij in het 

talentdetectieprogramma werd opgenomen. Qua klassement is hij geëvolueerd van E6 naar E4, dit 

echter voordat hij in het programma is gekomen. 

 

Zhang Ziqian Bryan (2011) is nieuw ingestroomd halverwege 2020 bij de overgang naar het nieuwe 

seizoen. Hij is op vlak van klassement ver boven de ontwikkelingslijn in het programma gekomen. Zijn 

ouders komen uit China, maar Bryan is in België geboren. Hij werd in 2020 goed omkaderd op alle 

niveaus van club tot federatie, maar ook extra door zijn vader. Bryan is (mogelijks onder invloed van 

zijn vader) sterk prestatiegericht. Belangrijk was voor Bryan om de focus te leren verleggen naar 

taakgerichte doelen. Hij maakte makkelijk progressie in niveau, maar moeilijker in techniek. Ook voor 

de fysieke component was aandacht nodig. Bryan is heel mobiel, maar heeft een gebrek aan 

stabiliteit, waardoor zijn programma meer daarop gericht is. Er diende ook voortdurend aandacht 

besteed te worden aan zijn natuurlijke rugkromming bij de houding aan de tafel. Qua klassement is 

hij geëvolueerd van E4 naar D6, dit voordat hij in het programma is gekomen. 

  



 

   

Verleye Cato (2011) is nieuw ingestroomd halverwege 2020 bij de overgang naar het nieuwe seizoen. 

Ze is sterk fysiek gebouwd voor haar leeftijd. Haar mentale sterkte en gerichte motivatie zijn 

belangrijke troeven. Grootste werkpunten zijn techniek en fysiek. Snelheid in verplaatsing en 

coördinatie van de beweging dienen nog verder geïsoleerd te worden getraind om de 

vooropgestelde doelen te bereiken. Cato won in 2020 haar eerste internationaal tornooi. Qua 

klassement is zij geëvolueerd van D6 naar D4, dit voordat zij in het programma is gekomen. 

 

 

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: 

• 12/11         ITTF   ITTF Webinar U12 talentdetectie 

• 5/12            VTS                                   Dag van de trainer: Developing defensive style players and 

 how to play against them, Trainen met materiaal: van 

beginners tot alternatieve speelstijlen, Stress aan de 

startlijn. Hoe help je sporters omgaan met de mentale 

uitdagingen? 

 

 

  



 

   

2.1.3. Evaluatie van het Topsport Talentontwikkelingsprogramma 
 
2.1.3.1 Algemene werking Topsport Talentontwikkelingsprogramma 
 
2020 was door de wereldwijde pandemie voor de spelers van de topsportschool en de 

geselecteerden voor het transitieprogramma geen evidente periode.  

Tijdens een eerste lockdown zagen onze atleten de trainingen volledig geannuleerd. Vanop afstand 

werden opdrachten meegegeven door de trainers op fysiek, tactisch (wedstrijdanalyses), technisch 

vlak (schaduwtrainingen), maar de situatie was logischerwijs allesbehalve ideaal.  

De periode na de lockdown werden alle competities, onder meer het Europees Jeugdkampioenschap 

geannuleerd door de ETTU en ITTF. Als alternatief werden tijdens deze periode 3 ministages 

georganiseerd en werd uitgeweken naar verschillende Vlaamse clubs vanwege de onbeschikbaarheid 

van de trainingszaal in Leuven in juli. Opeenvolgend deze stages begon de traditionele 

vakantieperiode (veel ouders hadden deze vakantie al vastgelegd, waardoor deze niet meer kon 

worden gewijzigd).  

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

deze periode zeer vlot, waarbij de goede integratie van vlot van Vitja Lutsenko in de trainingsgroep 

benadrukt mag worden.  De trainingen bij aanvang van het schooljaar werden gekenmerkt door het 

vanuit Sport Vlaanderen vereiste strikte coronaprotocol en de daaropvolgende vorming van vaste 

trainingsbubbels. In het eerste deel van het schooljaar dienden trainingsbubbels van max. 4 spelers 

en 1 trainer gevormd te worden. De samenstelling van de trainingsgroepen werd in samenspraak 

met de volledige trainingsstaf gevormd. 

De sporttechnische omkadering heeft getracht om deze periode zo optimaal mogelijk te gebruiken 

om onderliggende technische problemen aan te pakken. Doorgedreven technische evaluaties en 

bijbehorende aanpassingen werden per speler individueel doorgevoerd om de tekorten zoveel 

mogelijk te optimaliseren. Een normaal competitiejaar geeft niet altijd de mogelijkheid hiertoe  

vanwege het opvolgen van verschillende nationale en internationale competities. Het omschakelen  

naar puur procesgericht trainen zonder prestatiegeoriënteerde doelstellingen was niet altijd evident 

om op mentaal vlak; in een ideale situatie mix van beide immers vereist.  Er werd gemerkt dat bij de 

spelers een nood was om zich te kunnen meten aan leeftijdsgenoten en concurrenten. Op 

regelmatige basis  werden hiervoor interne tornooien en wedstrijden georganiseerd om dit enigszins 

op te vangen. 

Binnen de structuur was Carlo Agnello tijdens 2020 de hoofdtrainer van de topsportschool met als 

voornaamste verantwoordelijkheid de jongens binnen het project. Bij het creëren van de 

trainingsbubbels werd bij de toewijzing van Carlo Agnello geopteerd voor de logische 

groepscompositie met  Tom Closset, Olav Kosolosky (seniors) en Laurens Devos (seniors). Voor Tom 

Closset liet dit toe te trainen op een hoger niveau en fellere intensiteit, dit met evenwel met 

aandacht voor de nodige doorgedreven technische correcties geheel in de lijn met de werking van 

het normale traject van Topsport en Studie. Voordeel bij deze groepscompositie is dat Carlo Agnello 

eveneens kon verder werken met Laurens Devos vanuit het Parentee project.   

  



 

   

David Henkens was in de afgelopen periode verantwoordelijk voor de transitie van -12 naar de 

topsportschool en blijft tot op heden assistent trainer in de structuur. De voornaamste 

verantwoordelijkheid van David Henkens lag in hoofdzaak bij de meisjes Julie Van Hauwaert en Sara 

Devos. Ook de 2 jongste jongens Per Gevers en Vitja Lutsenko werden in dezelfde trainingsbubbel 

ingedeeld vanwege een vergelijkbaar niveau.  

Wesley Van Den Noortgate (vanuit het talentdetectieprogramma) en David Henkens (vanuit het 

talentontwikkelingsprogramma) hebben samen de opdracht gehad om de kloof tussen -12 en de 

topsportschool te verkleinen. Wegens de wereldwijde crisis is het dit jaar niet evident geweest om 

hier verdere stappen in te zetten, onder meer omdat enkele stages -12 en testtrainingen op de 

topsportschool werden geannuleerd. Ook binnen de werking voor de -12 jarigen werd dit 

opgevangen met verschillende opdrachten op zowel tafeltennis specifiek als fysiek vlak via video-

opdrachten. 

Yannick Vostes is relatief nieuw binnen de structuur maar leverde reeds op korte tijd prima en divers 

werk. Oorspronkelijk werd Yannick Vostes aangesteld binnen het talentontwikkelingsprogramma om 

de transitie te verzorgen naar het damesprestatieprogramma, maar verkreeg hij bij het wegvallen 

van de hoofdtrainer bij de mannen eveneens hiervoor de verantwoordelijkheid. De volledige 

seniorwerking, de transitie van topsportontwikkeling incluis viel hierdoor tijdelijk onder Yannick zijn 

bevoegdheid.  

Voor de uitbraak van de pandemie werden op de topsportschool veel verschillende sparringpartners 

gemobiliseerd en geïntegreerd, dit om elke speler op zijn individueel niveau te kunnen laten trainen. 

Met name het niveauverschil van Tom Closset en de rest van de trainingsgroep bleek te groot 

geworden en werd op deze manier opgevangen. Het wegvallen van deze aanpassing vanwege de 

trainingsbubbels in 2020 werd opgelost door het plaatsen van Tom Closset in de 1ste trainingsgroep 

van het prestatieprogramma. Hiervoor werd een uitzonderlijk statuut aangevraagd en bekomen. De 

doelstelling hierbij was een geleidelijke integratie richting de seniorgroep. Dit objectief op zich kan 

op het eind van 2020 als zeer positief geëvalueerd worden.  

Ook voor Julie Van Hauwaert en Sara Devos was een dergelijke integratie aangewezen, dit met als 

doelstelling de nationale damesploeg te kunnen vervoegen op korte of middellange termijn. 

Vanwege de gevormde trainingsgroepen is dit in 2020 jammer genoeg niet mogelijk geweest. 

Door middel van een strikt Covidprotocol zijn de fysieke trainingen onder aangepaste vorm kunnen 

doorgaan onder leiding van Tom Dieussaert. Binnen de werking van de topsportschool was dit een 

absolute noodzaak gezien de leeftijdsfase van meerdere atleten. Verschillende spelers bevinden zich 

immers in de pubertaire fase waar musculair vermogensontwikkeling een primordiale doelstelling is. 

Het gebruik van de fitness en aangepaste functionele programma’s werden uitgevoerd om dit met de 

huidige aanpassingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De situatie was desbetreffend niet 

ideaal, maar licht bijgestelde doelstellingen zijn wat dit betreft correct behaald. Hierbij werd slechts 

minimale vertraging in de fysieke evolutie opgelopen.  

  



 

   

 
2.1.3.2 Instroom/Uitstroom Topsport Talentontwikkelingsprogramma 
 
In het schooljaar 2020 – 2021 werd 1 nieuwe kandidatuur voor de topsportschool geaccepteerd: Vitja 

Lutsenko (2008); verder waren er geen andere kandidaturen. Olav Kosolosky (2002) stroomde vorig 

schooljaar al uit vermits hij een jaar voor zit op schoolniveau. Hij werd geïntegreerd in de 

seniorenwerking. 

 

2.1.3.3 Aandachtspunten Studie Topsport Talentontwikkelingsprogramma 
 
Op studievlak is Tom Closset overgegaan naar het TSO. Na een eerste voorlopige evaluatie lijkt dit 

een goede zet te zijn. De behaalde scores op school zijn merkelijk verbeterd en een positief effect op 

de kwaliteit van de trainingen als gevolg hiervan is duidelijk merkbaar. De andere leerlingen bleven in 

de ASO richting en lieten alleen maar positieve resultaten noteren. Ook na de eerste examenperiode 

van het schooljaar 2020 – 2021 bleken er op studievlak geen problemen te zijn voor onze andere 

leerlingen. 

 
2.1.3.4 Spelersevaluatie Topsport Talentontwikkelingsprogramma 
 
 

Evaluatie Spelers Topsportschool 

 

Vitja Lutsenko (2008) stroomde dit schooljaar in en kende een vrij vlotte overgangsperiode. De 

voorbereidingsstage in augustus, alsook de integratie op de school en internaat zijn zonder 

noemenswaardige problemen verlopen, dit alles ondanks een moeilijke start op organisatorisch vlak 

(school) en de beperkingen op het vlak van de pandemie. In het geval van Vitja specifiek heeft de 

crisis enigszins bijgedragen tot een snellere en soepelere overgangsperiode op sporttechnisch vlak.  

Door de annulering van verschillende internationale tornooien is de volledige trainersstaf permanent 

aanwezig in de zaal waardoor er extra de nadruk kan gelegd worden op technische bijsturing en 

fysieke aanpassingen. Hierdoor kan in een korte tijd gerichter en specifieker gewerkt worden. Op 

studievlak stellen er zich geen problemen.  

 

Per Gevers (2007) kent zijn tweede jaar in het trainingscentrum te Leuven en heeft een goede stap 

vooruit gezet, bekroond met enkele mooie prestaties op nationaal niveau. Het wegvallen van de 

wedstrijdkalender inzake competitie en tornooien heeft er echter voor gezorgd dat Per deze 

vooruitgang niet heeft toetsen aan de concurrentie op internationaal. Op papier blijft Per momenteel 

te dicht aanleunen tegen de minimumdoelstellingen, ook al heeft hij blijk gegeven van een sterke 

progressie op de trainingen. Gehoopt werd deze vooruitgang te kunnen testen op het circuit, om 

aldus ook enige ervaring op te kunnen doen. Naar inzet kent Per geen enkel probleem; het ophouden 

van een constante focus op training en procesgericht werken zonder vooruitzichten op wedstrijdvlak 

maken de periode evenwel minder evident. 

  



 

   

Tom Closset (2006) toont een sterke progressie op technisch vlak en heeft goed gebruik gemaakt van 

zijn plaatsing in een sterke trainingsbubbel om in deze moeilijke periode zijn niveau aanzienlijk te 

verbeteren. Na enkele moeilijke periodes begrijpt Tom de noodzaak zich doelgericht te concentreren 

op technische aandachtspunten met een juiste focus op lange termijn, niet evident op deze leeftijd. 

De koppeling tussen het fysieke aspect, in hoofdzaak posturaal, en zijn technische werkpunten blijft 

een grote prioriteit. Het verbeteren van de musculaire capaciteit en de integratie in het 

bewegingsanalytische hiervan is cruciaal in de volgende stap om evolutie te maken.   

 

ER Kadetten Tom Closset 

Datum Ranking 

dec/19 42 

jan/20 25 

feb/20 25 

mrt/20 22 

Frozen ranking* 

nov/20 22 

dec/20 21 
* De ranking van maart is bevroren tot en met oktober wegens COVID-19 

 

Julie Van Hauwaert (2005) heeft een goed en positief leerproces achter de rug. Goede periodes 

werden afgewisseld met mindere periodes door het monotone jaar zonder wedstrijden en 

competities. Ondanks wisselvalligheid op training heeft ze op technisch vlak een goede progressie 

achter de rug en ook op menselijk en interpersoonlijk vlak worden stapjes in de goede richting gezet. 

In de toekomst is het belangrijk dat dit proces zich blijft verderzetten, waarbij een goede 

communicatie van groot belang is. Preventief is een goede technische bijsturing van romp en rug en 

het opvoeren van het vermogen van de posturale component in de volgende fase belangrijk. 

 

ER Kadetten Julie Van Hauwaert 

Datum Ranking 

dec/19 25 

jan/20 13 

feb/20 13 

mrt/20 12 

Frozen ranking* 

nov/20 12 

dec/20 12 
  * De ranking van maart is bevroren tot en met oktober wegens COVID-19 

 

  



 

   

Sara Devos (2005) heeft op advies van de trainersstaf ruim 1 jaar geleden de gehanteerde spelstijl 

veranderd naar korte noppen. Deze transitie heeft een moeilijke technische overgangsperiode 

gekend, een die echter in het laatste half jaar meer en meer vruchten begint af te werpen. Het 

aanpassen van de slagen en de biomechanische correcties die hiervoor nodig waren, worden beter 

en beter gehanteerd met  een duidelijke positieve evolutie inzake wedstrijden merkbaar. Door de 

annulering van het nationale en internationale programma (Covid-19) is een totaalevaluatie 

hieromtrent echter nog niet mogelijk geweest. Op fysiek vlak heeft Sara nog grote stappen te zetten, 

dit preventief, vermogen gerelateerd,  maar ook naar lichamelijke maturiteit toe. Veel nieuwe 

deelaspecten van de nieuwe aangeleerde bewegingen zijn heden in opbouw naar het technisch 

preventieve toe. De globale dynamiek naar verplaatsing kent langzamerhand een goede verbetering 

die verder uitgebouwd moet worden met het oog op de toekomstige internationaal programma. 

 

ER Kadetten Sara Devos 

Datum Ranking 

dec/19 37 

jan/20 21 

feb/20 20 

mrt/20 24 

Frozen ranking* 

nov/20 24 

dec/20 25 
  * De ranking van maart is bevroren tot en met oktober wegens COVID-19 

 

Evaluatie Spelers Transitieprogramma 

 

Laurens Devos besloot in januari 2020 om te veranderen van studierichting, dit bleek een goeie 

beslissing. Laurens slaagde voor de opgenomen vakken in zijn eerste jaar en is ook erg gemotiveerd 

om deze richting met succes te beëindigen. Op mentaal vlak heeft dit positieve gevolgen en in een 

Olympisch jaar is dit voor Laurens erg belangrijk.  

 

Na de verschillende medailles op het Europees Kampioenschap U21 heeft Laurens deze lijn ook 

doorgetrokken op niveau van interclub in 2de Bundesliga met verschillende overwinningen tegen 

spelers uit de top 150 van de wereldranking. We blijven als VTTL steeds geloven in het potentieel van 

Laurens in het validencircuit en ook in 2020 heeft Laurens bewezen hier zijn evolutie verder te 

zetten. Eind november stopten echter ook de competities in Duitsland, hierdoor kon Laurens zich 

extra concentreren op zijn studies wat positief is. Laurens is echter heel competitief ingesteld en 

heeft wedstrijden nodig. Om dit aan te brengen werden ook hier interne competities geïntegreerd 

tijdens de dagelijkse trainingen. Op extrasportief vlak heeft Laurens ook bepaalde stappen gezet. Zo 

heeft hij op eigen initiatief gevraagd om begeleiding op het vlak van voeding. Hij volgt ook zijn fysieke 

planning beter op en heeft de klik gemaakt dat er naast tafel ook veel inspanningen nodig zijn om de 

internationale top te bereiken. 



 

   

Wat betreft de dagelijkse werking werd samen met Carlo Agnello een individuele fiche opgesteld met 

doelstellingen op korte en middellange termijn, werkpunten en oefeningen. Zo is er een duidelijke 

leidraad en visie wanneer er in verschillende trainingssituaties getraind wordt. 

 

 

WR Senioren Laurens Devos 

Datum Ranking 

dec/19 233 

jan/20 232 

feb/20 228 

mrt/20 220 

apr/20 218 

Frozen ranking* 

nov/20 218 

dec/20 218 
  * De ranking van april is bevroren tot en met oktober wegens COVID-19 

 

 

WR U21 Laurens Devos 

Datum Ranking 

dec/19 11 

jan/20 9 

feb/20 9 

mrt/20 8 

apr/20 4 

Frozen ranking* 

nov/20 4 

dec/20 4 
  *  De ranking van april is bevroren tot en met oktober wegens COVID-19 

 

Olav Kosolosky heeft door het annuleren van de internationale tornooien de kans niet gehad om zich 

internationaal niveau te meten. Na enkele eerdere goeie resultaten was de verwachting bij Olav dat 

hij een correcte en goede overgang zou kunnen realiseren richting top 200 op de wereldranglijst. Dit 

is door een gebrek aan competities niet aan de orde geweest. Door de wijziging in de 

leeftijdscategorieën zal Olav ook in het jaar 2021 nog enkele jeugdtornooien kunnen spelen indien de 

kalender dit toelaat. Dit laat een iets langere transitie toe, op zich geen slechte zaak het geval van Olav.  

  



 

   

Op interclubniveau speelde Olav in 2de Bundesliga op positie 3-4, hij heeft op deze positie laten zien 

dat hij een positieve evolutie doormaakt. Ook op fysiek vlak heeft Olav grote stappen vooruit gezet 

onder supervisie van Tom Dieussaert. We verwachten bij de heropstart van het internationale circuit 

dat de progressie op de verschillende vlakken zich ook zal uiten in resultaten. 

 

 

WR Senioren Olav Kosolosky 

Datum Ranking 

dec/19 580 

jan/20 581 

feb/20 582 

mrt/20 471 

apr/20 383 

Frozen ranking* 

nov/20 383 

dec/20 383 
  *  De ranking van april is bevroren tot en met oktober wegens COVID-19 

 

 

WR Junioren Olav Kosolosky 

Datum Ranking 

dec/19 23 

jan/20 12 

feb/20 12 

mrt/20 8 

apr/20 11 

Frozen ranking* 

nov/20 11 

dec/20 11 
  * De ranking van april is bevroren tot en met oktober wegens COVID-19 

 

 

  



 

   

Bij Lisa Lung liggen de verwachtingen hoog. Lisa heeft haar U21 periode afgesloten met een hoogste 

ranking van 3 op wereldvlak en 1 op Europees niveau. Tot onze grote ontgoocheling en verrassing 

bleek dit niet voldoende voor verdere ondersteuning. Er wordt vanuit de federatie echter met veel 

ambitie uitgekeken naar de toekomstige resultaten van Lisa in 2021. Ze toonde reeds een hoog en 

constant niveau in de Duitse 2de Bundesliga en ook op training werden onder leiding van Yannick 

Vostes verschillende stappen vooruit gezet. Het gebrek aan internationale competities was in het 

geval van Lisa een opportuniteit om meerdere hiaten in haar speelschema aan te passen. Het 

vermoeden van de trainersstaf en federatie is dan ook dat ze uit deze periode een stuk sterker uit zal 

komen. De positieve trainingsevolutie is bij Lisa ook op fysiek en mentaal vlak duidelijk merkbaar. 

Met succes werden enkele functionele krachtschema’s opgesteld en opgevolgd om de technische 

compensaties te faciliteren. Ook hierbij was het gebrek aan internationale competities wat dit betreft 

een opportuniteit.  

 

WR Senioren Lisa Lung 

Datum Ranking 

dec/19 122 

jan/20 126 

feb/20 117 

mrt/20 121 

apr/20 111 

Frozen ranking* 

nov/20 111 

dec/20 110 
  * De ranking van april is bevroren tot en met oktober wegens COVID-19 

 

 

WR U21 Lisa Lung 

Datum Ranking  

dec/19 3 

jan/20 6 

feb/20 6 

mrt/20 6 

apr/20 4 

Frozen ranking* 

nov/20 4 

dec/20 4 
  * De ranking van april is bevroren tot en met oktober wegens COVID-19 

 

 

 
  



 

   

 
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 

 

• 6/06            IOC education                 Sports Nutrition: Eat to compete 

• 22,23/08    ETTU Webinar                Footwork / balance and its effect on the basis of TT 

 Technical development of players age 10 - 15 

• 22/10          ITTF Webinar                  Reflexions on excellence (Michel Gadal, coach  

 Jean-Philippe Gatien) 

• 5/11            ITTF Webinar                  Inside the brain of elite table tennis athletes 

• 5/12            VTS                                   Dag van de trainer: Developing defensive style players and 
 how to play against them, Trainen met materiaal: van beginners 

 tot alternatieve speelstijlen 

• 10/12          ITTF Webinar                  How to Make a Champion: The Japanese Pathway from 

 the Start 

• 15/12          OCP BOIC (online)         Climate & Heat plan towards Tokyo 2020: putting science 

 into practice (Cycling)  

 A holistic approach in high performance sports:  Game 

 Plan (Thomas Hall - Canadian Olympic Committee) 

 Preparing for the future: Semper Paratus – Strategical 

 Leadership (LCDR Ryan Hawn – United States Coast Guard) 

David Henkens 

 

• 2020           VTS Instructeur B: algemeen gedeelte 

• 2020           VTS Trainer B: algemeen gedeelte 

• 5/12            VTS                                   Dag van de trainer: Developing defensive style players and 

 how to play against them, Trainen met materiaal: van 

beginners tot alternatieve speelstijlen, Trainen met je 

geest: de kracht van visualisatie 

 

  



 

   

Vostes Yannick 

 

Yannick Vostes is nieuw binnen de structuur en hoopt een validering te bekomen inzake zijn diploma 

vanuit de ADEPS naar de VTS toe.   

 

• Sporttechnisch diploma:   Niveau 2 en 3 ADEPS IOC education 

 Gelijkstelling Trainer B in behandeling bij VTS 

 Hier dient afgewacht te worden of een individueel 

 leertraject nog dient opgesteld te worden teneinde een 

 volledige gelijkstelling te bekomen                 

 

Tom Dieussaert 

 

• 28/03            ULB-Erasmus Mise au point en traumatologie du sport 

• 23/07 Smarteducation een gefaseerde aanpak van spierletsels 

• 19/11            Smarteducation Wegwijs in voedingssupplementen voor sport en revalidatie 

 

  



 

   

2.1.4. Evaluatie van het Topsport Prestatieprogramma 
 
2.1.4.1 Algemene werking Topsport Prestatieprogramma 
 
Prestatieprogramma Algemeen 
 
Binnen het gesubsidieerde deel van het prestatieprogramma vallen 3 verschillende projecten: Cedric 
Nuytinck Cedric (individueel), Team Heren Nationaal en het Doubles Mixed-project. De doelstelling 
Team Dames Nationaal viel in 2020 niet meer onder een ondersteund project maar wordt binnen de 
rapportering van de werking hierbij toch nog besproken. 
Algemeen ervaren we binnen de seniorwerking van het prestatieprogramma qua infrastructuur een 
groot probleem. Het verplicht uitwijken naar de faciliteiten van de KUL zorgt voor organisatorische 
en evenzeer budgettaire problemen, dit aangezien deze infrastructuur meer dan het dubbel kost om 
te kunnen gebruiken. De bouw van een eigen trainingsinfrastructuur blijft van primordiaal belang 
voor de totaalwerking van de federatie en in het specifiek ons prestatieprogramma. In de huidige 
omstandigheden vanuit gebrek aan faciliteiten is het enorm moeilijk om buitenlandse topspelers 
naar Leuven te laten overkomen om te trainen. De huidige gezondheidscrisis maakte het in dit 
opzicht nog moeilijker of totaal onmogelijk. Het gebrek aan trainingsinfrastructuur en sparrings 
noopt onze seniors om trainingen te volgen in clubverband in het buitenland met de nodige 
quarantaine als implicaties, verre van een ideale situatie.  
 
Onder deze moeilijke omstandigheden is de seniorwerking vlot verlopen, maar de aangehaalde 
factoren beperken toch een ideale werking. Het feit te moeten concurreren met beperkte 
budgettaire middelen, zonder eigen infrastructuur, zonder vaste Headcoach (zie hieronder) en 
zonder volwaardige sparringpartners is in de ontwikkeling van het prestatieprogramma meer dan 
ondermijnend te noemen.  
 
 
Prestatieprogramma Nuytinck Cedric 
 
Cedric Nuytinck was de enige individuele speler in het topsport prestatieprogramma en viel binnen 
de subsidiering van 2020. Doelstelling van dit project was overduidelijk de kwalificatie voor de 
Olympisch Spelen in Tokyo, alsook een top 8 plaats op het EK. Het uitstellen van de Olympische 
Spelen en het annuleren van alle grote kampioenschappen heeft van 2020 een toch wel bijzonder 
jaar gemaakt voornamelijk gekenmerkt door een gebrek aan te behalen objectieven. De volledige 
spelersevolutie van Cedric individueel wordt in het desbetreffend onderdeel (2.1.4.3.) besproken. 
 
 
  



 

   

Prestatieprogramma Team Heren 
 
Het prestatieprogramma van de Nationale Herenploeg valt binnen onze subsidiëring binnen de 
subsidiering van 2020. De samenwerking met Alexey Smirnov als hoofd van de seniorenwerking 
werd eind maart 2020 verbroken. Ondanks grote voldoening van het werk in de zaal werden 
meerdere andere verplichtingen niet op een correcte wijze ingevuld, dit met een stoppen van de 
werkingsovereenkomst in onderling overleg. Yannick Vostes werd hierna tijdelijk aangesteld als 
hoofdtrainer van de seniorwerking om dit hiaat tijdelijk op te vullen. Hoewel deze tijdelijke 
samenwerking als positief ervaren werd door de spelers, werd de afwezigheid van een toptrainer 
evenzeer als een groot gemis ervaren. De verwachtingen zijn dit in 2021 te kunnen invullen door de 
aanstelling van een nieuwe Headcoach.  
 
 

WR Team Heren 

Datum Ranking 

dec/19 19 

jan/20 19 

feb/20 20 

mrt/20 20 

apr/20 25 

Frozen ranking* 

nov/20 25 

dec/20 25 

 
  



 

   

 

 
 

Olympic Ranking Team Heren 

Datum Ranking 

dec/19 16 

jan/20 16 

feb/20 17 

mrt/20 17 

apr/20 18 

Frozen ranking* 

nov/20 18 

dec/20 18 

 
 

Resultaten in functie van vooropgestelde doelen 

Naam Doelstelling WR 2019 Reële Ranking 2019 

Team Top 16 16 

 Doelstelling WR 2020 Resultaat 2020 

Belgium Top 8 EK of Top 16 WK Geen WK of EK doorgegaan 

 Olympische Kwalificatie Niet behaald 

Heren   

 Doelstelling SV 2021-2024  

 Top 8 EK of Top 16 WK  
 

 

De verbeterde, effectieve en efficiënte samenwerking tussen beide vleugels onder de vorm van 

gemeenschappelijke trainingen op constante basis is van uitermate belang met als doel het behalen 

van medailles op internationale competities. Tot voor de coronacrisis werden hieromtrent een aantal 

stappen gezet en een beperkt aantal trainingen opgestart. Door de pandemie en zijn restricties is 

deze lijn echter niet meer doorgetrokken in 2020. De bedoeling is echter om van deze verbeterde 

samenwerking een duidelijk werkpunt naar de toekomst toe te maken, eens de regelgeving dit 

toelaat. Interne verdeeldheid heeft ons in het verleden al meermaals parten gespeeld en dit moet in 

de toekomst ten allen tijden vermeden worden. 

Op te merken valt de positieve evolutie van het niveau in de breedte naar interne concurrentie toe. 

Meerdere jeugdspelers zoals Laurens Devos, Olav Kosolosky, Adrien Rassenfosse en Florian Cnudde 

leunen steeds dichter aan bij het niveau van de nationale ploeg. Niet alleen wordt door onderlinge 

concurrentie de intensiteit van de trainingen verhoogd, ook de trainingsgroep wordt hierdoor 

concreet uitgebreid met meer variatie als gevolg. Bij de aanstelling van de nieuwe Headcoach dient 

hier eveneens sterk op ingespeeld te worden.  

  



 

   

Prestatieprogramma Mixed Doubles 
 
In juni 2017 werden in samenspraak met het IOC de mixed doubles toegevoegd door de ITTF op het 

programma van de Olympische Spelen. Vanuit de VTTL werd dan ook besloten om in 2018 in te 

zetten op een mixed double paar tussen Lisa Lung en Cedric Nuytinck, almede omdat dit op de 

meeste grotere tornooien eveneens als categorie toegevoegd werd. Sinds 2018  valt dit mixed 

doubles project binnen de subsidiering, alsook voor 2020. Yannick Vostes, verantwoordelijke voor 

de dames en tijdelijk ook voor het herenproject was de logische keuze om dit project op te volgen. 

In 2019 reeds werd duidelijk dat het samenspel tussen Lisa en Cedric moeizaam verliep. Door 

meerdere gerichte trainingen op het dubbelspel werd dit probleem eind 2019 opmerkelijk verbeterd 

met een duidelijke progressie in de samenwerking aan tafel. In 2020 zijn er echter weinig of geen 

tornooien doorgegaan vanwege de pandemie. Binnen de gevormde trainingsbubbels behoorden Lisa 

en Cedric logischerwijs ook niet tot dezelfde trainingsgroep, wat verdere trainingen van het 

dubbelspel bijgevolg ook niet mogelijk maakten. Kansen richting de Olympische Spelen zijn nog 

steeds gestoeld op de resultaten van 2019, en mede wegens het gebrek aan nieuwe resultaten 

moeten we concluderen dat kwalificatie hiervoor uitermate moeilijk zal blijken. Slechts 16 paar 

kunnen zich kwalificeren, jammer genoeg een weinig waarschijnlijke opdracht richting 2021. 

 
 

Olympic Ranking Mixed Doubles 

Datum Ranking 

dec/19 38 

jan/20 39 

feb/20 37 

mrt/20 34 

apr/20 45 

Frozen ranking* 

nov/20 45 

dec/20 45 

 
  



 

   

Prestatieprogramma Team Dames 
 
Het prestatieprogramma van de Nationale Damesploeg valt niet binnen onze subsidiëring. Ondanks 

het feit dat Yannick Vostes een deel van de herenwerking onder zijn hoede heeft genomen, bleef de 

werking van de dames constant verlopen. De huidige werking omvat Lisa Lung en Margo Degraef. Het 

is ontgoochelend en enigszins onbegrijpelijk dat er geen verdere ondersteuning is verleend aan Lisa, 

dit ondanks het feit dat ze nummer één was op de Europese U21 ranglijst en nummer 3 op de WR. 

Margo Degraef combineert sinds dit seizoen topsport met werk, een volwaardig trainingsprogramma 

voor haar uitwerken is niet evident ook gezien de verplaatsingen van Antwerpen naar Leuven. 

In de toekomst is het de bedoeling om ook Julie Van Hauwaert en Sara Devos te integreren in deze 

werking, zodat een homogene nationale damesploeg gevormd kan worden. Teneinde deze 

doelstelling te behalen zijn er reeds enkele stappen ondernomen (zie ook sectie Talentontwikkeling).  

 
 

WR Team Dames 

Datum Ranking 

dec/19 32 

jan/20 32 

feb/20 32 

mrt/20 32 

apr/20 31 

Frozen ranking* 

nov/20 31 

dec/20 31 

 
 
 
 

Olympic Ranking Team Dames 

Datum Ranking 

dec/19 32 

jan/20 32 

feb/20 31 

mrt/20 32 

apr/20 32 

Frozen ranking* 

nov/20 32 

dec/20 32 

 
 

 

  



 

   

 
 
2.1.4.2 Aandachtspunten Topsport Prestatieprogramma 
 
Als organisatie moet de federatie zich verder blijven inzetten op een verdere optimalisering van de 

huidige structuur en werking. Ondanks enkele sterke prestaties blijft een verdere uitbouw op 

bepaalde voor verbetering vatbare punten zeker een absolute noodzaak. Het opzoeken en 

aanpakken van enkele mankementen is cruciaal naar de volgende jaren toe.  

Naast de verbetering van de faciliteiten is momenteel het wegvallen van de Headcoach een enorme 

beperking  in de huidige werking van het Topsport Prestatieprogramma. Het aantrekken van een 

geschikt individu met de nodige capaciteiten is absoluut noodzakelijk, dit op korte termijn.  

 
 
2.1.4.3 Spelersevaluatie Topsport Prestatieprogramma 
 
 
Cedric Nuytinck zit binnen het prestatieprogramma individueel en valt binnen de subsidiering van 

2020. Hij bleef ook dit seizoen bij GV Hennebont in de Franse Pro A, op competitief vlak één van de 

beste interclubs van Europa. Het aantreden bij een van de sterkste clubs in Frankrijk gaf Cedric de 

mogelijkheid zijn niveau richting de Olympische Spelen aan te houden. In deze competitie heeft 

Cedric zich overigens ontpopt als één van de beste spelers in Frankrijk, een evolutie die hopelijk ook 

op het internationale circuit kan worden doorgetrokken. De fysieke begeleiding blijft zoals voorheen 

onder supervisie van Peter Duyck (krachtprogramma) en Tom Dieussaert (curatief en preventief 

programma).  

Door het annuleren van alle internationale tornooien vanaf maart is er geen verdere evolutie in de 

wereldranking van Cedric merkbaar. Door het niet kunnen verdedigen van een aantal sterke 

resultaten in 2019 is er hierdoor jammer genoeg een kleine numerieke terugval merkbaar. Deze 

terugval staat echter sterk in contrast straat met zijn huidige niveau zoals merkbaar tijdens de 

Champions League voor clubs in 2020. 

 

WR Senioren Cedric Nuytinck 

Datum Ranking 

dec/19 46 

jan/20 46 

feb/20 47 

mrt/20 51 

apr/20 71 

Frozen ranking* 

nov/20 71 

dec/20 72 
  * De ranking van april is bevroren tot en met oktober wegens COVID-19 

 



 

   

Robin Devos zit binnen het prestatieprogramma inzake de Nationale herenploeg, niet individueel. 

Robin kende een moeilijk jaar met weinig opmerkelijke resultaten. Hij blijft actief in eerste 

Bundesliga waar zijn prestaties een constant niveau kennen zonder grote uitschieters. Dit is ook 

merkbaar op de wereldranking waar Robin jammer genoeg te weinig progressie maakt, zeker als we 

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

Herenploeg. Een ranking van tussen de 60 en 80 zou wenselijk zijn met het oog op een top 16 plaats 

WK of Top 8 plaats EK. Op fysiek vlak blijft Robin onder supervisie van het seniorproject, onder 

leiding van Tom Dieussaert. 

 

 

WR Senioren Robin Devos 

Datum Ranking 

dec/19 115 

jan/20 115 

feb/20 114 

mrt/20 117 

apr/20 119 

Frozen ranking* 

nov/20 119 

dec/20 118 
  * De ranking van april is bevroren tot en met oktober wegens COVID-19 

 

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. Sinds 2020 is de evolutie op de 

WR slechts een indicator geworden om de progressie naar de vooropgestelde doelstellingen af te 

toetsen. De effectieve doelstellingen binnen het Topsport Prestatieprogramma, opgelegd vanuit 

Sport Vlaanderen, zijn simpel te herleiden tot het behalen van een medaille op 

Wereldkampioenschappen of Europese Kampioenschappen. 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. 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.  

 

  



 

   

 

Resultaten in functie van vooropgestelde doelen 

Naam Doelstelling WR 2019 Reële Ranking 2019 

Nuytinck 50 39 

 Doelstelling WR 2020 Reële Ranking 2020 

Cedric 50 46 

   

   

 Doelstelling SV 2019 Doelstelling SV 2020 

 Behaald Geen EK of WK 
 

 

 

Resultaten in functie van vooropgestelde doelen 

Naam Doelstelling WR 2019 Reële Ranking 2019 

Devos 60 90 

 Doelstelling WR 2020 Reële Ranking 2020 

Robin 60 114 

   

   

 Doelstelling SV 2019 Doelstelling SV 2020 

 Behaald Geen doelstelling individueel 
 

 

 

Resultaten in functie van vooropgestelde doelen 

Naam Doelstelling WR 2019 Reële Ranking 2019 

Lung 140 122 

 Doelstelling WR 2020 Reële Ranking 2020 

Lisa 120 110 

   

   

 Doelstelling SV 2019 Doelstelling SV 2020 

 Behaald Geen EK of WK 
 

  



 

   

2.1.4.5 Trajectontwikkeling Topsport Prestatieprogramma 
 
 
Het vertrek in onderling overleg van de Headcoach in 2020 heeft de trajectontwikkeling van de 

trainersstaf binnen het prestatieprogramma enigszins teniet gedaan. Door het mankeren van een 

invulling van de vacature bij de heren is er hierbij bijgevolg ook geen trajectontwikkeling aan de orde. 

Yannick Vostes is nieuw binnen de structuur en hoopt een validering te bekomen inzake zijn diploma 

vanuit de ADEPS naar de VTS toe.   

 

Vostes Yannick 

 

• Sporttechnisch diploma:   Niveau 2 en 3 ADEPS IOC education 

 Gelijkstelling Trainer B in behandeling bij VTS 

 Hier dient afgewacht te worden of een individueel 

 leertraject nog dient opgesteld te worden teneinde een 

 volledige gelijkstelling te bekomen                 

 

  



 

   

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 2020 Topsport onderdeel Talentdetectie 

 
Hieronder chronologisch het gerealiseerde programma Talentdetectie 2020, dit naar locatie met 
betrokken spelers en trainers:  
 
 
 

Dagstage namen        02/01/2020 
Spelers en coach: V. Lutsenko / T. Vertommen / J. Eling / L. Lewyckyj / K. De Meyer / E. Aelst / W. Van 

Den Noortgate 

 

Internationaal jeugdtornooi Roncq     15/02/2020 - 16/02/2020 
Spelers en coach: V. Lutsenko / T. Vertommen / J. Eling / L. Lewyckyj / L. Nuyttens / K. De Meyer / E. 

Aelst / W. Van Den Noortgate / Lisa Lowagie Lemaire / M. Janik / J. Willems / P. Geerts 

 

ETTU Hopes luxemburg      17/02/2020 - 23/02/2020 
Spelers en coach: V. Lutsenko / W. Van Den Noortgate (2 dagen) / P. Geerts (andere dagen) 

 

Stage Aarlen        24/02/2020 - 27/02/2020 
Spelers en coach: V. Lutsenko / T. Vertommen / J. Eling / LV Lemaire / L. Lewyckyj / L. Nuyttens / K. 

De Meyer / S. Geerts / D. Gevers / E. Aelst / W. Van Den Noortgate / J. Willems / + externe trainers 

 

Dagstage Merelbeke       16/07/2020 
Spelers en coach: C. Verleyen / B. Z. Zhang / E. Aelst / T. Vertommen / J. Eling / LV Lemaire / L. 

Nuyttens / W. Van Den Noortgate 

 

Dagstage Werchter       20/07/2020 
Spelers en coach: C. Verleyen / B. Z. Zhang / Josse Duthoy / E. Aelst / T. Vertommen / J. Eling / LV 

Lemaire / L. Lewyckyj / K. De Meyer / W. Van Den Noortgate 

  



 

   

 

Stage Aarlen        27/07/2020 – 31/07/2020 
Spelers en coach: C. Verleyen / B. Z. Zhang / Josse Duthoy / E. Aelst / T. Vertommen / J. Eling / LV 

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

+ externe trainers 

Dagstage Merelbeke       24/08/2020 
Spelers en coach: B. Z. Zhang / Josse Duthoy / T. Vertommen / J. Eling / LV Lemaire / L. Nuyttens / K. 

De Meyer / W. Van Den Noortgate 

Stage Wenduine       17/08/2020 – 21/08/2020 
Spelers en coach: E. Aelst / T. Vertommen / J. Eling / LV Lemaire / L. Lewyckyj / L. Nuyttens / K. De 

Meyer / P. Geerts / W. Van Den Noortgate (1 dag) 

Fysieke screening VUB      27/08/2020 - 29/08/2020 
Spelers en coach: T. Vertommen / J. Eling / L. Lewyckyj / L. Nuyttens / K. De Meyer / T. Dieussaert 

 

Dagstage Hoboken       28/08/2020  
Spelers en coach:  B. Z. Zhang / Josse Duthoy / E. Aelst / T. Vertommen / J. Eling / L. Lewyckyj / L. 

Nuyttens / K. De Meyer / W. Van Den Noortgate 

 

Int. Tornooi Charleville-Mézières     05/09/2020 – 06/09/2020 
Spelers en coach: C. Verleyen / B. Z. Zhang / Josse Duthoy / E. Aelst / T. Vertommen / J. Eling / LV 

Lemaire / L. Lewyckyj / L. Nuyttens / K. De Meyer / P. Gevers / V. Lutsenko / W. Van Den Noortgate / 

J. Willems / C. Agnello / D. Henkens / + externe trainers 

 

Stage Merelbeke       26/12/2020 - 29/12/2020 
Spelers en coach: C. Verleyen / B. Z. Zhang / Josse Duthoy / E. Aelst / T. Vertommen / J. Eling / LV 

Lemaire / L. Lewyckyj / L. Nuyttens / K. De Meyer / W. Van Den Noortgate / J. Willems 

  



 

   

2.2.3. Beschrijving van het gerealiseerde programma 2020 Topsport onderdeel Talentontwikkeling 
 

Hieronder chronologisch het gerealiseerde programma Talentontwikkeling 2020, dit naar locatie met 
betrokken spelers en trainers:  
 
 
 

Stage Zuid-Korea 2020      27/01/2020 – 06/02/2020 
Spelers en coach: O. Kosolosky/ T. Closset/ C. Agnello/ 

 

Junior & Cadet Open Tsjechië 2020     12/02/2020 – 16/02/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ D. Henkens/ C. Agnello 
 
 

Stage Roemenië 2020      19/02/2020 – 27/02/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ D. Henkens/ C. Agnello/ 

 

Challenge + Polen 2020      11/03/2020 – 15/03/2020 

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

 

Ministage Nodo Ekeren 2020     29/06/2020 – 31/06/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ D. Henkens/ C. Agnello 

 

Ministage Werchter 2020      06/07/2020 – 08/07/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ D. Henkens/ C. Agnello 

 

Ministage Diest 2020       13/07/2020 – 15/07/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ V. Lutsenko/ D. Henkens/ C. 

Agnello 

 

Voorbereidingsstage Leuven 2020     03/08/2020 – 07/08/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ V. Lutsenko/ D. Henkens/ 

 

Voorbereidingsstage Oostende 1 2020    10/08/2020 – 14/08/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ P. Gevers/ V. Lutsenko/ D. Henkens/ 

 

Voorbereidingsstage Oostende 2 2020    17/08/2020 – 21/08/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ P. Gevers/ V. Lutsenko/ D. Henkens/ C. Agnello/ 

 

Voorbereidingsstage Oostende 3 2020    24/08/2020 – 28/08/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ P. Gevers/ V. Lutsenko/ D. Henkens/ C. Agnello/ 



 

   

Herfststage Leuven 2020      03/10/2020 – 06/10/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ V. Lutsenko/ D. Henkens/ C. 

Agnello/ 

 

Top 10 Europa jeugd 2020      09/10/2020 – 11/10/2020 
Spelers en coach: O. Kosolosky/ J. Van Hauwaert/ D. Henkens/ C. Agnello 

 

Stage november Leuven 1 2020     03/11/2020 – 06/11/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ V. Lutsenko/ D. Henkens/ C. 

Agnello/ 

 

Stage november Leuven 2 2020     09/11/2020 – 12/11/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ V. Lutsenko/ D. Henkens/ C. 

Agnello/ 

 

Kerststage Leuven 1 2020      21/12/2020 – 23/12/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ P. Gevers/ V. Lutsenko/ D. Henkens/ 

 

Kerststage Leuven 2 2020      26/12/2020 – 29/12/2020 
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ V. Lutsenko/ D. Henkens/ C. 

Agnello/ 

 

  



 

   

2.2.4. Beschrijving van het gerealiseerde programma 2020 Topsport onderdeel Prestatie 
 

Hieronder chronologisch het gerealiseerde programma Prestatie 2020, dit naar locatie met 
betrokken spelers en trainers:  
 
 
 

Stage Düsseldorf 2020      06/01/2020 – 10/01/2020 
Spelers en coach: L. Lung/ M. Degraef/ Y. Vostes/ 

 

World Team Olympic Qualification Event 2020   22/01/2020 - 26/01/2020 
Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Lung/ M. Degraef/ A. Smirnov/ Y. Vostes/ T. Dieussaert/ 

 

World Tour Duitsland 2020      28/01/2020 – 02/02/2020 
Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Devos/ L. Lung/ M. Degraef/ A. Smirnov/ Y. Vostes/ 

 

Challenge + Portugal 2020      12/02/2020 – 16/02/2020 
Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Devos/ O. Kosolosky/ L. Lung/ M. Degraef/ Y. Vostes/ 

 

World Tour Hongarije 2020      18/02/2020 – 23/02/2020 
Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Devos/ L. Lung/ F. Karsai/ Y. Vostes/ 

 

World Tour Qatar 2020      03/03/2020 – 08/03/2020 
Spelers en coach: C. Nuytinck/ A. Smirnov/ 

 

EK U21 2020        04/03/2020 – 08/03/2020 
Spelers en coach: L. Lung/ L. Devos/ Y. Vostes/ F. Karsai/ 

 

 

Challenge + Oman 2020      11/03/2020 – 15/03/2020 

Spelers en coach: R. Devos/ 

 

Challenge + Polen 2020      11/03/2020 – 15/03/2020 

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

 

 

  



 

   

Practice Match Saarbrücken      05/06/2020 – 07/06/2020 
Spelers en coach: C. Nuytinck/ 

 

Stage Saarbrücken 2020     Individuele data Spelers en coach: 

C. Nuytinck (19/07 – 24/07 en 17/08 – 21/08)/ R. Devos (26/07 – 31/07)/ L. Devos (26/07 – 31/07)/ 

O. Kosolosky (19/07 – 24/07 en 17/08 – 21/08)/ 

 

Stage Düsseldorf 2020      19/07/2020 – 24/07/2020 
Spelers en coach: L. Lung/ M. Degraef/ Y. Vostes/ 

 

Stage Düsseldorf 2020      20/07/2020 – 26/07/2020 
Spelers en coach: C. Nuytinck/ Y. Vostes/ 

 

Stage Saarbrücken 2020      26/07/2020 – 31/07/2020 
Spelers en coach: R. Devos/ L. Devos/ F. Karzai/ 

 

Stage Düsseldorf 2020      10/08/2020 – 14/08/2020 
Spelers en coach: C. Nuytinck/ 

 

Stage Düsseldorf 2020      16/08/2020 – 20/08/2020 
Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/ 

 

Stage Saarbrücken 2020      16/08/2020 – 21/08/2020 
Spelers en coach: C. Nuytinck/ O. Kosolosky / F. Karzai/ 

 

Stage Polen 2020       06/09/2020 – 13/09/2020 

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Devos/ O. Kosolosky/ J. Girard/ 

 

Stage Saarbrücken 2020      16/09/2020 – 18/09/2020 
Spelers en coach: C. Nuytinck/ 

 
  



 

   

 

3. Deel 3: Medische Geschiktheidsattesten 
 

 

Zie medische geschiktheidsattesten in bijlage 

 


