
Internationaal jeugdtornooi Leuven VTTL 2019 

 

Terwijl Cedric Nuytinck het mooie weer maakt in Minsk op de Europese spelen, namen 

enkele jonge Oost-Vlaamse spelers voor het eerst deel aan de derde editie van het 

internationale jeugdtornooi VTTL 2019 (Sportoase Leuven, 22-23/06/2019).  

Bryan Zhang, Kilian Cap, Fin Smekens, Marieke De Pillecyn, Tibo en Wannes Vandewiele 

vormden het eerste Oost-Vlaamse team op dit tornooi. Hoge verwachtingen waren er niet. 

Het was in eerste instantie de bedoeling om de ervaring van een internationaal tornooi op te 

doen. De jonge spelers konden zo hun werkpunten nog beter leren kennen, maar 

ondervonden tevens met welke slagen/tactieken ze konden scoren. 

De tegenstanders kwamen uit België, Nederland, Luxemburg en Noord-Ierland. Namur bleek 

over het sterkste team te beschikken, voor VTTL en Luxembourg pays 1. Oost-Vlaanderen 

eindigde samen met Vlaams-Brabant op de laatste plaats. Bryan en Kilian slaagden er wel in 

om de hoofdtabel te halen. Daarin moest Bryan zijn meerdere erkennen in Matt Closset 

(Namur), zoon van Marc, na een knappe en hoogstaande wedstrijd. Matt won nadien het 

tornooi met gemak. Kilian kon Vitja Lutsenko (VTTL) 4 sets lang doen bibberen. Bryan en 

Kilian kunnen meteen terugkijken op een succesvol tornooi. 

Fin, Marieke, Tibo en Wannes hadden het moeilijker. Toch konden ook zij wedstrijden 

winnen, wat op zich al een succes is. Fin en Wannes toonden hun klasse, Tibo en Marieke 

hun werklust. Tibo bleek overigens een uitstekende teamplayer. Hij ging op eigen initiatief 

zijn medespelers coachen, ging vrijwillig een wedstrijd tellen en koos ervoor om naar de 

finales te kijken terwijl zijn familieleden in het zwembad vertoefden. Ook Fin ging een 

wedstrijd coachen. Marieke toonde als enigste Oost-Vlaamse meisje haar 

doorzettingsvermogen, Wannes zijn traantjes maar ook zijn grote talent.  

Bryan bewees dat hij ondertussen een aardig mondje Nederlands praat en toonde ook zijn 

ludieke kant. Hij grinnikte toen hij vertelde dat hij zijn lakens en kussen vergeten was. 

Gelukkig was er ‘La Mamma’, Lisa Lowagie Lemaire, om dit probleem op te lossen. Ik dank 

ook Vicky De Schoesitter voor de logistieke hulp. 

Op naar een 4e editie in 2020 met deelname van een Oost-Vlaams team! 

Peter Nijs 

 

 


