
Latem De Pinte 2H – Eikenlo 1H 

Maandagavond 10 februari, Eikenlo 1H werd verwacht in Latem om het op te nemen tegen degradatie kandidaat 

Latem-De Pinte 2H. Voor Eikenlo was de titel reeds enige wedstrijden een feit, het werd dus een wedstrijd voor de 

statistieken en de eer. Voor Eikenlo speelden Stijn, Jochen, Jan, Shane, Kevin en Geert. 

Kevin en Geert openden de eerste dubbel. Het was vooral afwachten wat Geert kon doen in de herstelperiode van 

een rugblessure. De eerste set ging dan ook verrassend vlot naar Eikenlo. In de tweede set zagen we toch enig 

gebrek aan wedstrijdritme bij Geert en teveel persoonlijke fouten aan Eikenlo zijde, gevolg een derde set. Er werd 

goed begonnen in die set en werd zonder al te veel problemen binnen gehaald. 

Ook Jan en Stijn konden hun 4
de

 dubbel aanvangen. Daar werd alles mooi naar beneden gewerkt door Stijn en ging 

de partij dan ook naar Eikenlo, al bleef het lang spannend. 

Daarna konden Shane en Kevin hun 2
de

 dubbel afwerken. Zij kregen het niet gemakkelijk en moesten toch wat 

zoeken naar het samen spel. De eerste set ging verloren. In de tweede ging het niet veel beter, enige fouten van 

onze heren en de partij ging naar Latem. 

Stijn en Jan wisten daarentegen hun 2
de

 dubbel van de avond, de 3
de

 dubbel op papier, wel te winnen. De heren zijn 

duidelijk goed op dreef en lieten duidelijk verstaan wie de betere op het terrein waren. 

Tussenstand 1-3. Een overwinning was alweer niet ver meer weg. 

Stijn mocht als eerste aantreden in de enkels. De eerste set ging als een trein en Stijn was niet te stoppen. In de 

tweede set ging het net iets moeizamer, meerdere fouten aan de kant van Stijn brachten de score onnodig 

spannend. Toch wist Stijn ook de 2
de

 set te winnen. 

Shane mocht aantreden als 2
de

 enkel. Na enkele wedstrijden begint het enkel-gevoel langzaam terug te komen, al 

was dat zeker niet te merken in de eerste set van zijn partij. Ook in de tweede set zag het lang niet goed uit voor 

Shane. Toch wist hij zich goed te herpakken en alsnog de set naar zich toe te trekken. In de derde set kon Shane dan 

eindelijk het overwicht nemen en wist hij zijn voorsprong uit te bouwen. Hij won hierbij zijn eerste enkelwedstrijd 

van het seizoen! 

Jan kon revanche nemen voor zijn verlies in de heenronde, toen verloor Jan in 3 sets van Daan Van Heesvelde. Daan, 

in mijn ogen toch met voorsprong de betere enkelspeler in de ploeg van Latem. Met Jan in vorm beloofde een het 

spannende partij te worden. En dat werd ook meteen duidelijk. Mooie rally’s en sterke aanvallen. Jan won de eerste 

set, maar moest de tweede set laten schieten. In de derde set stoken de heren een tandje bij en moesten de 

verlengingen soelaas bieden. Jan wist de thriller te winnen met 23-25! Een mooi zege voor onze superJan. 

Tot slot kreeg ook Jochen een serieuze uitdaging voor zich, hij mocht het opnemen tegen een B2 maar liet zich 

duidelijk niet intimideren. Hij nam meteen een goede start, maar moest toch nipt de set laten schieten. In de tweede 

set ging het een stuk beter en ging de set verdiend naar Jochen. De beslissende derde set werd moeizaam ingezet, 

enig concentratieverlies en directe fouten brachten Jochen toch enigszins in de problemen. Toch wist hij zich sterk te 

herstellen en de druk bij de tegenstander te leggen. Hij wist dan ook mooi de derde set binnen te halen. Een mooie 

zege! 

Eindstand 1-7. Een knappe overwinning, die we zeker niet meer nodig hadden, maar uiteraard altijd welkom! 

Onze volgende en meteen ook laatste wedstrijd is vrijdag 14 februari, dan wordt Eikenlo 1H verwacht in het verre 

Buggenhout, benieuwd of we het seizoen ongeslagen kunnen afsluiten! 

              GDB 



Afdeling/Reeks:

Naam en Voornaam Klas. Naam en Voornaam Klas.

Coessens Wout B1 Eloot Stijn B1 12 21 21 23 0 2 0 1 33 44

Guillaume Pattyn B2 Herssense Shane B1 21 9 19 21 13 21 1 2 0 1 53 51

Van Heesvelde Daan B2 Tuerlinckx Jan B2 19 21 21 19 23 25 1 2 0 1 63 65

Van Herpe Miguel B2 Adam Jochen C1 22 20 15 21 17 21 1 2 0 1 54 62

Coessens Wout B1 De Baets Geert B1

Guillaume Pattyn B2 Recollecte Kevin B1

Coessens Wout B1 Recollecte Kevin B1

Van Heesvelde Daan B2 Herssens Shane B1

Guillaume Pattyn B2 Eloot Stijn B1

Van Herpe Miguel B2 Tuerlinckx Jan B2

Van Heesvelde Daan B2 Eloot Stijn B1

Van Herpe Miguel B2 Tuerlinckx Jan B2

Uitslagen Competitie - Eikenlo BC – Eerste herenplo eg

1ste provinciale Datum: 10/02/2014

Thuisploeg: Bezoekers:
Uitslagen ontmoeting:

Latem De Pinte 2H Eikenlo 1H

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

Heren enkel 1

Heren enkel 2

Heren enkel 3

Heren enkel 4

Heren dubbel 1 14 21 21 19 15 21 1 2 0 1 50 61

Heren dubbel 2 21 14 21 11 2 42 25

Heren dubbel 3 19 21 15 21 0 2 0 1

0 1 0

Heren dubbel 4 21 23 19 21

Totalen: 6 14 1

34 42

0

7 369 394
Eikenlo 1H

2 0 1 40 44

Winnaar:


