
Eikenlo 1H - Latem-DePinte 2H 

 

Op donderdag 24 september ging voor het eerste herenteam het competitieseizoen van start. Zij 

mochten thuis Latem-DePinte verwelkomen. Het werd tevens de eerste wedstrijd in 1ste 

provinciale, na het kampioenschap van vorig seizoen. Het wordt dus afwachten wat het team kan 

doen in deze reeks. Tegen Latem-DePinte mochten de heren het alvast opnemen tegen de nog 

"onbekende" ploeg uit de reeks. Zowel voor Latem-DePinte als voor Eikenlo werd het hun eerste 

wedstrijd van het seizoen. Voor Eikenlo speelden Kevin, Stijn, Shane, Jan, Geert en "oude rot" Kjell. 

Er werd begonnen met de eerste dubbels, Kjell en Geert mochten openen, al snel hadden de heren 

een kleine voorsprong, maar werd er ook snel te relaxed gespeeld waardoor de voorsprong even snel 

verdwenen was. Toch konden de heren enige concentratie vasthouden en de partij vlot winnen in 2 

sets. 

Shane en Jan kregen het in hun dubbel iets lastiger. De eerste set was duidelijk "terug even zoeken 

naar het samenspel". De set werd vlotjes verloren, om in de 2de set de score terug gelijk te trekken. 

In de derde set kon ons duo dan toch mooi de bovenhand nemen en de partij naar zich toe trekken. 

Na de eerste 2 dubbels werden er nog 2 dubbels gespeeld, tot enige verbazing bij Kjell ☺ 

Kjell en Geert mochten ook de 2de dubbel voor hun rekening nemen, daarin werd er al iets beter 

gespeeld en ook hier kwam de winst nooit in problemen. 

Ondertussen mochten Kevin en Shane ook hun dubbel aanvatten. Shane en Kevin draaiden lekker en 

ook hier werd de partij in 2 vlotte sets gewonnen. 

Tussenstand 4-0. Meteen een daverende start genomen in de competitie, op naar de 2 punten. 

Geert mocht het in zijn enkel opnemen tegen Patrick Coppens. Een spelers waar Geert al meerdere 

malen tegen gespeeld had en eigenlijk nooit echte problemen kende. Na een moeizame start werd 

uiteindelijk ook deze keer de partij vlot binnengehaald in 2 sets. 

Kevin had het in zijn enkelpartij een pak lastiger. De eerste set wist onze Kevin te winnen. De tweede 

set moest hij nipt in verlengingen laten gaan. In de derde set wist Kevin dan toch een mooie 

voorsprong te nemen en de partij binnen te halen. 

Als 3de enkel mocht Stijn in actie komen. De eerste set werd een ware walk-over en werd gewonnen 

met 21-5! Zo kennen we onze Stijn terug ☺ De tweede set werd het wel iets minder, maar toch goed 

genoeg om de partij winnend af te sluiten. 

Als laatste enkel mocht Jan aantreden. Hij mocht het opnemen tegen één van de betere B2 spelers of 

toch een speler met heel wat potentieel. Het beloofde geen gemakkelijke partij te worden voor onze 

Jan. De eerste set ging nipt verloren. De tweede set ging net iets vlotter en werd gewonnen. In de 

derde set speelde Jan zeker niet slecht, maar moest toch zijn meerdere herkennen en de partij laten 

schieten. 

Eindstand 7-1. Een mooie seizoen opener en direct een goed resultaat tegen de 3de in de eindstand 

van vorig jaar. Het geeft toch aan dat de ploeg zeker kan meedoen in de top van de reeks normaal. 

De volgende wedstrijd laat even op zich wachten, op 20 oktober wordt de ploeg verwacht in Lokeren 

om het op te nemen tegen Lokerse 3H. Hopelijk kan Eikenlo 1H daar de 2 punten mee naar huis 

brengen. 

GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

De Baets Geert B1 Coppens Patrick B1 21 16 21 9 2 0 1 0 42 25

Recollecte Kevin B1 Coessens Wout B1 21 18 22 24 21 17 2 1 1 0 64 59

Eloot Stijn B1 Pattyn Guillaume B2 21 5 21 18 2 0 1 0 42 23

Tuerlinckx Jan B2 Van Heesvelde Daan B2 20 22 21 16 17 21 1 2 0 1 58 59

De Baets Geert B1 Coppens Patrick B1

Janssens Kjell B1 Coessens Wout B1

De Baets Geert B1 Coessens Wout B1

Janssens Kjell B1 Van Herpe Miguel B2

Herssens Shane B1 Coppens Patrick B1

Recollecte Kevin B1 Pattyn Guillaume B2

Herssens Shane B1 Van Heesvelde Daan B2

Tuerlinckx Jan B2 Van Herpe Miguel B2

1 390 309
Eikenlo 1H

1 1 0 58 57

Winnaar:
Totalen: 15 4 7

42 32

14 2

0

0 1 0

Heren dubbel 4 13 21 24 22 21

42 26

Heren dubbel 3 21 17 21 15 2 0 1

42 28

Heren dubbel 2 21 15 21 11 2

2 0 1 0

Punten

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 21 15 21 13

Wedstrijd 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd
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