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Met  DHW – Fémina Visé begint 2020 met een regelrechte kraker ! 
 
Na een lange winterstop herbegint komend weekend de competitie bij de dames in eerste 
nationale. Voor onze meisjes staat direct een mooie wedstrijd op het programma. Een kraker 
in zijn genre, een “onvervalste classico” zeg maar: in eigen sporthal ontvangen we het team 
van Fémina Visé. 
 
Omdat het zo lang heeft stilgelegen, zullen we even resumeren… Onze meisjes speelden 
voor nieuwjaar uitstekend en dat leverde een halve finale in de beker én een derde plaats in 
de voorlopige rangschikking op. Deelname aan de play offs, de titelstrijd zeg maar, is ook al 
een zekerheid. Tijdens de eerste seizoenshelft was er één draw (tegen nr.2 Hasselt) en 2 
verliesmatchen. Op verplaatsing bij HB Sint-Truiden, trotse leider en onze komende 
tegenstander in de ½ finale van de beker, maar ook in Visé. Het Waalse team staat vierde in 
de stand en won thuis eerder gevleid van DHW. Een verlies dat onze meisjes ongetwijfeld 
willen rechtzetten zaterdag. Met een achterstand van 2 punten op nummer twee Initia 
Hasselt en een onderling duel in het vooruitzicht (1 februari) zit er nog een extra bonuspunt 
in ook, nog een reden om zaterdag voluit te gaan. 
 
Maar ook voor Fémina Visé is deze match heel belangrijk. Zij staan momenteel 4de, ook 
goed voor een plek in de play offs, maar hebben nog geen zekerheid. Met nog 3 matchen te 
gaan hebben ze 6 punten voorsprong op Achilles Bocholt, de regerende landskampioen. 
Maar laat nu Bocholt nog tegen de laatste 3 moeten aantreden en Visé net tegen de eerste 
3…Het kan dus nog spannend worden voor deze teams waarbij Bocholt in het voordeel is 
met de onderlinge resultaten. Kortom, Fémina Visé heeft nog 1 puntje nodig voor zekerheid 
ivm het play off-ticket. Een punt dat ze ongetwijfeld zullen proberen te rapen zaterdag in 
Sorghvliedt. Alle ingrediënten zijn dus voorhanden om van dit duel opnieuw een regelrechte 
kraker te maken, we herhalen het nogmaals een “classico” dus. Supporters allen op post ! 
 
En voor onze trouwe supporters in het bezit van een steunkaart/abonnement is er na de 
match nog een Nieuwjaars drink samen met het bestuur, de medewerkers, de technische 
staf en de speelsters ! een extra reden om onze ploeg te komen aanmoedigen… 
 
Speeldag 11: DHW United Antwerpen – Fémina Visé 
 
Zaterdag 25 januari te 20uur15 (beloften 18h30) 
 
Sporthal Sorghvliedt te Hoboken 
 
Scheidsrechters: Lemmens R. – Marino L. 
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