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Verslag DHW United Antwerpen - HB Sint-Truiden: 08-02-‘20 
 
Uitslag: 25 - 30   ruststand: 14 - 15  
 
Beloften: 19 - 26 
 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen (60’) & Resi Hopstaken & Loeka De Loose & Louise Evens 
(keepsters) – Sara Haazen (2) – Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (8) – Iris Peeters (3) - 
Rilke Janssens (1) - Teuntje Voermans (4) – Jana Maes (3) – Elma Kameri (2) - Emma 
Henderix (2) - Ofelia Loossens - Ellen Van De Vloed - Kelly-Marie Dykmans - Linda Leijten 
 
Voor St-Truiden : Geertrui Vautmans (6’) & Edith Cochici (54’) (keepsters) - Sara Marteleur 
(4) – Gilke Lamotte (2) – Diane Houben (6) - Milou Janssen (8) - Annika Noordink (5) - Lize 
Putzeys (1) - Joy Hagemans (4) - Feline Van Den Berk - Fien Hermans - Imke Van Praet 
 
 
DHW verkoopt zijn vel duur ! 
 
Met een overvolle gekwetstenboeg stonden de beloften voor een moeilijke taak om alsnog 
het ticket voor de finale binnen te halen. Bovendien hadden ze hun lot niet in eigen handen. 
Aan de rust was al duidelijk dat de beloften van Fémina Visé de punten zouden thuis 
houden tegen Hasselt waardoor zij zich kwalificeerden voor de finale tegen HB St-Truiden 
en dus de uitslag er niet meer toe deed. 
 
De wedstrijd van het fanionteam kon beschouwd worden als een generale repetitie voor de 
½ finale van de beker van België binnen 2 weken, ook tegen HB Sint-Truiden. 
 
Aanvankelijk ging het gelijk op: 3 - 3 na 7’. DHW miste dan enkele doelkansen en dat werd 
aan de overkant afgestraft: 3 - 6 na 10’. 
 
Deze 3-puntenkloof bleef overeind na het eerste spelkwartier: 6 - 9 na 15’. 
 
DHW kwam terug tot op 2 doelpunten: 9 - 10 na 19’. Maar enkele balverliezen en 
overhaaste shots zorgden ervoor dat St-Truiden terug uitliep: 9 - 12 na 21’. 
 
Gelukkig was de Antwerpse dip van korte duur en kon Gintare Butkeviciute-Zemaitiene met 
haar 5e treffer van de avond de bordjes terug gelijk hangen: 12 - 12 na 24’.  
 
Beide ploegen scoorden dan beurtelings. De bezoeksters hadden het laatste woord vanop 
de stip voor de rust. Ruststand : 14 - 15 
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DHW kwam goed uit de kleedkamer en nam meteen het voortouw. Via 17 - 15 na 34’ ging 
het naar 19 - 17 na 37’.  
 
Het ervaren Sint-Truiden liet echter niet begaan, scoorde 4x op rij: 19 - 21 na 39’ en liep 
nadien verder uit: 21 - 25 na 45’. 
 
DHW vocht nogmaals terug, kwam tot op 2 doelpunten: 23 - 25 na 49’, maar moest zich dan 
gewonnen geven. De vermoeidheid eiste haar tol. Eindstand: 25 - 30 
 
Ondanks dit verlies, kan DHW wel moed putten uit deze wedstrijd met het oog op de 
bekerconfrontatie. Hopelijk kunnen tegen dan enkele gekwetsten gerecupereerd worden. 
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