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LAURENS DEVOS
PARALYMPISCH KAMPIOEN 2016

Laurens Devos - pas 16 - heeft België de eerste gouden medaille op de Paralympische
Spelen in Rio bezorgd. Als een wervelwind raasde Laurens door het toernooi. In de finale
was ook de Nederlander Gerben Last geen partij. De jongere broer van Robin is meteen de
jongste paralympische tafeltenniskampioen uit de geschiedenis. Vandaag kan er nog
tafeltennisgoud volgen voor Florian Van Acker en dan is het feest helemaal compleet.

Geschreven door Ivan Crabbe

Superlatieven komen tekort om de prestatie van Laurens Devos op de Paralympische
Spelen in Rio te beschrijven. Als debutant en met een Europese titel, vorig jaar behaald in
Denemarken, reisde Laurens af naar Brazilië. Al snel bleek dat de jongere broer van Robin,
die uitkomt in de klasse 9, over een supervorm beschikte. Elke tegenstander werd dan ook in
drie sets uit het toernooi gekegeld. Coach Carlo Agnello kon niet anders dan tevreden
toekijken. In de finale kreeg Laurens de Nederlander Gerben Last, het nummer 8 van de
wereld, voorgeschoteld. Na een moeizame eerste set, die toch met 11-8 naar de Mallenaar
ging, kwam onze nationale held helemaal los. Tactisch sterk en zonder zenuwen stoomde
Laurens door naar goud op deze Paralympische Spelen. De meegereisde Belgische fans en
coach Carlo mochten delen in de vreugde en maakten een erehaag voor de kampioen.
Omhelsingen, handshakes, foto's met fans: het was wennen voor onze bescheiden
tafeltennisser. "Dit geeft een heel goed gevoel", verklaarde de kersverse paralympische
kampioen. "Ik heb er geen woorden voor. Het ging weer vlotter dan verwacht, maar des te

beter. Ik heb heel lang moeten werken voor dit resultaat, maar je wordt ervoor beloond. Dat
ik geen enkele set verloor, is niet belangrijk, maar dat doet wel deugd. Wie kan dat zeggen?"

Robin Devos, de oudere broer van Laurens, volgde de paralympische finale vanuit Polen,
waar hij traint bij zijn club Morliny Ostrada, op de livestream van de Paralympics. Na een
korte nacht - slechts twee uur had de Belgische nummer twee geslapen - nam hij even de tijd
om te praten over de glansprestatie van zijn broer. "Ergens had ik wel gedacht dat hij een
grote kans maakte, maar ik ben wel verrast dat hij het heeft kunnen waarmaken op zo'n
groot toernooi. Je moet er elke wedstrijd staan en altijd 100 procent zijn en je niet laten
imponeren door de grote organisatie. Laurens had me gebeld nog voor de finale en daarna
nog eens na de finale wanneer hij in zijn kamer aankwam. Ik denk dat Laurens nog veel kan
bereiken in de toekomst. Hij is nog jong en het is een krijger die voor niets of niemand stopt.
Hij kent zijn eigen limieten niet en niemand weet waar het gaat eindigen."

Op naar Tokio 2020, maar eerst genieten van dit mooie moment....

Devos Makes History as Youngest Male Paralympic Table Tennis
Champion
16 year-old Belgian Laurens Devos claims Men's Singles Class 9 title on his Paralympic
debut in Rio

Belgium’s Laurens DEVOS has made history in Rio to become the youngest ever Paralympic
Games table tennis Champion, at 16 years and 28 days old, with his victory in the Men’s
Class 9 Gold medal match held tonight at Riocentro Pavilion 3.

The young Belgian who has cerebral palsy, made his international debut only in 2014 and
claimed double Gold, in Class 9 Singles and Team event at the 2015 European Para Table
Tennis Championships. DEVOS was pumped for a Paralympic title at Rio 2016, braving his
way through to Gold without dropping a single game throughout the tournament.

In the historic Gold medal match against Netherland’s Gerben LAST, DEVOS continued his
domineering form to win 3-0 (11-8, 11-7, 11-4) and claim his first Paralympic Gold.

“This is a surprise. My goal was a medal, but it is a gold medal, so that's better than a medal.
I didn't expect to win again 3-0, but yeah, I did it,” shared the newly crowned Paralympic
Champion.

“This past night I did not sleep so well because I thought, 'Ah, I have a semifinal, then maybe
a final in one day, I have to play good'. But I won anyway,” added DEVOS. “I think I can't play
better than this, I played good.”

Danish para superstar Peter ROSENMEIER ended Spanish legend Alvaro VALERA’s dream
for a second Paralympic Gold in 16 years, prevailing 3-2 (5-11, 12-10, 6-11, 11-9, 11-6) to
take home the Men’s Singles Class 6 title.

ROSENMEIER stated “I don’t think it was the best of finals, I was always behind, always
having to recover, always mentally under, that was until the fifth game. I think the top spin I
played to go ahead 3-1 rather shook him mentally.”

VALERA, who has impaired muscle power due to CMT (Charot-Marie-Tooth disease) won
his first Paralympic title at the Sydney 2000 Paralympic Games in the Men’s Singles Class 8
event. With the gradual worsening of his condition, VALERA had to participate in lower
classes, Class 7 at Athens 2014, and Class 6 at London 2012.

“Silver medal is a great success, I was aiming for gold. Yesterday I nearly lost in the
quarterfinals where I was down match point so this is not a bad result. A medal is a good
prize,” commented the 2014 ITTF Male Para Table Tennis Star.”
Bron ITTF

Paralympische Spelen Tafeltennisser Laurens Devos heeft vannacht de gouden medaille
veroverd in de klasse 9 (hemiplegie of hersenverlamming) op de Paralympische Spelen in
Rio de Janeiro. "Ik ben supertevreden", aldus Devos na de finale, die hij met 3-0 won van de
Nederlander Gerben Last. "De wedstrijd ging vrij vlot, het vorige duel met Last had ik nog
verloren. Mentaal was ik sterk. Dit is een onwezenlijk gevoel, een gevoel dat ik nooit eerder
had."

In de finale klopte de 16-jarige Devos, debutant op de Spelen, de 14 jaar oudere
Nederlander Gerben Last met 3-0. De setstanden waren 11-8, 11-7 en 11-4.

Devos, in zijn klasse de nummer twee van de wereld, verloor op deze Paralympische Spelen
geen enkele set. Hij is de jongere broer van Robin Devos, momenteel de op één na hoogst
gerangschikte Belg (119e) op de wereldranking bij de valide tafeltennissers. Last behaalde
op de Spelen van vier jaar geleden in Londen het brons.

De 16-jarige Devos werd intens aangemoedigd door de Belgische supporters, onder wie
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. "Het is voor het eerst dat er zo veel en zo luid
voor mij gesupporterd werd. Het was fantastisch om de medaille van de minister te krijgen. Ik
kreeg bovendien nog een knuffel van hem.

Tokio 2020
"Tijdens het hele olympische toernooi heb ik geen enkele set moeten prijsgeven. Niemand
heeft zelfs 10 punten tegen me behaald in één set. Al mijn tegenstanders waren groter en
ouder, dat maakt mij niet uit. Ik ga nu hard blijven trainen, richting Tokio 2020", aldus Devos.
"Maar eerst ga ik zwemmen in het zwembad van het hotel. Nu is het tijd voor wat
ontspanning."
Bron HLN

Tafeltennisser Laurens Devos heeft zondag de gouden medaille veroverd in de klasse 9
(hemiplegie of hersenverlamming) op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

In de finale klopte de 16-jarige Devos uit Oostmalle, debutant op de Spelen, de 14 jaar
oudere Nederlander Gerben Last met 3-0. De setstanden waren 11-8, 11-7 en 11-4.

Devos, in zijn klasse de nummer twee van de wereld, verloor op deze Paralympische Spelen
geen enkele set. Hij is de jongere broer van Robin Devos, momenteel de op één na hoogst
gerangschikte Belg (119e) op de wereldranking bij de valide tafeltennissers. Last behaalde
op de Spelen van vier jaar geleden in Londen het brons.
Advertentie

Zaterdag pakte rolstoelatlete Marieke Vervoort het zilver op de 400 meter (T52). België is
ook al zeker van een derde medaille. Maandag werkt tafeltennisser Florian Van Acker zijn
finale af in de klasse 11 (verstandelijke beperking). Daarin neemt hij het op tegen de
Australiër Samuel von Einem.

Devos: "Onwezenlijk gevoel"

"Ik ben supertevreden", aldus Devos na de finale. "De wedstrijd ging vrij vlot, het vorige duel
met Last had ik nog verloren. Mentaal was ik sterk. Dit is een onwezenlijk gevoel, een gevoel
dat ik nooit eerder had."

De 16-jarige Devos werd intens aangemoedigd door de Belgische supporters, onder wie
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. "Het is voor het eerst dat er zo veel en zo luid
voor mij gesupporterd werd. Het was fantastisch om de medaille van de minister te krijgen. Ik
kreeg bovendien nog een knuffel van hem."

"Tijdens het hele olympische toernooi heb ik geen enkele set moeten prijsgeven. Niemand
heeft zelfs 10 punten tegen me behaald in één set. Al mijn tegenstanders waren groter en
ouder, dat maakt mij niet uit. Ik ga nu hard blijven trainen, richting Tokio 2020", besloot
Devos.

Muyters: "Ben stem wat kwijt"

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters had de eer om Laurens Devos de gouden
medaille te overhandigen.

"Ik heb heel hard gejuicht. Maar daardoor ben ik nu wel mijn stem wat kwijt", zei Muyters. "Ik
supporter altijd met hart en ziel, en dat zal ik maandag ook doen voor Florian (Van Acker, die
de tafeltennisfinale in klasse 11 afwerkt, nvdr.). Ik hoop verder ook nog een medaille te
mogen uitreiken aan Peter Genyn. Er is steeds meer aandacht voor de paralympische sport,
ik merk een positieve evolutie."

"Voor mij is de link tussen topsport en breedtesport heel belangrijk", vervolgde de Vlaamse
minister van Sport. "Laurens is zelf nog heel jong, amper 16 jaar. Hij kan jongeren ertoe
aanzetten om te gaan sporten, ook in de G-sport."

Muyters kondigde nog aan dat hij begin oktober samen met zijn collega's Rachid Madrane
(Fédération Wallonie-Bruxelles) en Isabelle Weykmans (Duitstalige Gemeenschap) de
paralympische en olympische medaillewinnaars in de bloemetjes zal zetten. "Wat mij betreft
zouden de Paralympische Spelen een onderdeel moeten zijn van de Olympische Spelen",
besloot Muyters.
Artikel uit het Nieuwsblad

Florian Van Acker vervult droom

De Belgische tafeltennissport beleeft hoogdagen. Amper één dag na het goud van de 16jarige Laurens Devos ging Florian Van Acker (klasse 11:verstandelijke beperking) ook met
een paralympische titel lopen. De 19-jarige West-Vlaming haalde het na een beklijvend duel
met 3-2 van de Australiër Simon Von Einem. "Mijn droom gaat in vervulling. Die gouden
medaille betekent alles voor mij", aldus Van Acker. De medailleteller van de Belgische
delegatie in Rio staat nu op drie: twee keer goud (Laurens Devos & Florian Van Acker) en
één keer zilver (Marieke Vervoort). Wat een weelde!

Geschreven door Ivan Crabbe

Poef!, de favoriete uitspraak van Florian werd gescandeerd door de Belgische fans na het
matchpunt van onze landgenoot. Het typeert zijn populariteit, die hij net als Laurens Devos
op korte tijd heeft opgebouwd. Het was me wel een stresserend avondje voor de supporters.
Na winst in set één voor Van Acker was er geen vuiltje aan de lucht, maar de Australiër Von
Einem, nummer zes van de wereld, vocht zich terug in de wedstrijd. Set twee was een
nagelbijter met wisselende kansen, tot frustratie van de West-Vlaming moest hij alsnog met
18-16 het onderspit delven. Beide spelers waren aan mekaar gewaagd en ook in de derde
set trok de Australiër heel nipt aan het langste eind. Net op tijd hervond Flo zijn beste
tafeltennis en stoomde door naar de belle. Meteen poefte - om het met zijn woorden te
zeggen - de speler van Gullegem zich naar een voorsprong en gaf die nooit meer af.
Nummer één van de wereld en de Europese titel (2015), dat stond al op het cv van de
energieke West-Vlaming. Deze paralympische titel mag hij daar in gouden letters aan
toevoegen.

"Ik heb slecht gespeeld door de stress. Ik moest iets doen, ik heb veel risico's genomen en
dat heeft gelukkig goed uitgepakt", vertelde Van Acker in een eerste reactie aan Sporza.
"Von Einem is een goeie speler en speelde losjes, maar ik was niet goed. Ik heb nog nooit
zoveel stress in mijn leven gehad. Een dikke poef gaat er in me om. Als ik thuis ben, zal ik
een grote poef in de winkel kopen en dan leg ik me er met mijn voeten op", eindigde Van
Acker met een humoristische noot. Het laatste woord is voor coach Nico Vergeylen, die
zeker ook z'n aandeel had in dit Belgische succes. "Het was een superspannende wedstrijd",
opende Vergeylen. "Florian speelde niet op zijn beste niveau, maar op het einde hebben we
hem nog kunnen oppeppen. Hij had ook extra druk door die gouden medaille van Laurens.
Wat er nu gaat gebeuren? Ik heb Florian beloofd dat hij naar de Macdonalds mocht gaan en
vijf hamburgers mocht eten, dat is zijn beloning (lacht)."

Huldiging in De Haan
Onze beide paralympische kampioenen Laurens Devos (klasse 9) en Florian Van Acker
(klasse 11) zullen gehuldigd worden op de finaledag (zaterdag 24 september) van de
Belgium Open in De Haan. Het internationale toptoernooi aan de kust loopt trouwens van 20
tot 24 september en heeft naast alle Belgische toppers ook enkele olympische kanjers op de
deelnemerslijst staan.

Huldiging in Sokah
Laurens Devos zal gehuligd worden door zijn club en het PC Antwerpen tijdens de
wedstrijd in Super van Sokah Castellinoise op zaterdag 24 september.

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2016
GRATIS TOEGANG - 18u

Sokah met:
Jérémy Petiot (As2), Rajko Gommers (As15),
Kilomo Vitta (A15), Laurens Devos (A27)
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Castellinoise met:
- Grégoire Jean - As13 - Tomasz Mikutis - As14 - Tim Janssens - A25
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TTC Sokah Hoboken is een erkende topsportvereniging van de stad Antwerpen

Voor al uw clubaankopen,
tafels, netjes, telborden,
afsluitingen, robotten, balletjes,
polo’s, shorts, trainingspakken,
aarzel niet ons te contacteren
voor de beste prijzen
Brooklynstraat
Autolei
271 6
2030 Antwerpen
(Luchtbal)
2160
Wommelgem
03/541.30.28
03/541.30.28
Openingsuren:
Maandag
12.00 - 18.30
Dinsdag Gesloten
Woensdag 12.00 - 18.00
Donderdag 12.00 - 18.30
Vrijdag
12.00 - 18.00
Zaterdag
10.00 - 18.00
Tijdens de maand augustus is de
winkel ook op dinsdag geopend van
12.00 - 18.00

e-mail: info@dandoy-sports.com
Sociale zetel: Zoning de Biron, Allèe des Artisans, 5 - 5590 Ciney
tél.: 083 21 35 64 - fax: 083 21 68 62

