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Handbalclub DHW United Antwerpen vzw wordt ondersteund door het Topsportfonds van de stad Antwerpen 

 
Zaterdag volgt het eerste van nog minstens 5 duels met HB Sint-Truiden ! 

 

Dit weekend staat de laatste speeldag van de reguliere competitie op het programma. Onze 
meisjes ontvangen in eigen huis leider HB Sint-Truiden, een duel dat we de komende weken 
nog minstens 4 keer voorgeschoteld krijgen trouwens… In het weekend van 22 en 23 
februari is er een dubbele confrontatie in de beker van België en nadien beginnen de play 
offs waarin beide teams elkaar opnieuw twee keer ontmoeten. En wie weet krijgen we ook 
nog een finale tussen Sint-Truiden en DHW, goed voor minstens twee duels…  

Dat laatste is uiteraard heel voorbarig maar ook niet onmogelijk. Vorige week bleek voor de 
tweede keer dit seizoen dat Initia Hasselt en DHW elkaar niet veel toegeven. Na de 26-26 
van in Hoboken werd het nu in Hasselt 27-27. Twee matchen die alle kanten uit konden en 
waarin we telkens dichtbij de winst kwamen. Het feit dat DHW één keer meer scoorde op 
verplaatsing kan nog van belang worden in het extreme geval dat Hasselt zaterdag verliest 
in Visé en onze meisjes zelf de punten thuishouden tegen Sint-Truiden. Dan wippen we over 
Hasselt naar de tweede plaats en krijgen we 3 punten om de play offs te beginnen i.p.v. de 
twee die nu op de teller staan.  

Het geeft aan dat de match van morgen toch nog enig belang kan hebben maar anderzijds 
lijkt het vooral een voorbereiding op wat komen gaat en dan vooral de komende 
bekermatchen. Gaan beide teams morgen verstoppertje spelen of toch voluit ? Wij zijn 
alvast erg benieuwd en het belooft dus hoe dan ook weer een boeiende wedstrijd te worden, 
afworp om 18uur. Supporters allen op post ! 

 

Speeldag 14: DHW United Antwerpen – HB Sint-Truiden 

Zaterdag 8 februari te 18uur (beloften 16uur15) 

Sporthal Sorghvliedt te Hoboken 

Scheidsrechters: Jansen R. – Stienen P. 
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