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Verslag BVB ¼ finale DHC Waasmunster - DHW United Antwerpen: 21-12-‘19 
 
Uitslag: 27 - 35   ruststand: 12 - 17 
 
 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen (56’) & Loeka De Loose (4’) & Louise Evens (keepsters) – Sara 
Haazen (4) – Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (2) – Iris Peeters (3) - Rilke Janssens - 
Teuntje Voermans (6) – Jana Maes (3) – Sara De Smet (3) - Emma Henderix (10) - Rachel 
Broeren (1) - Ofelia Loossens (1) - Lisa Van Cauter (1) - Ellen Van De Vloed (1) 
 
Voor Waasmunster : Ilse Snauwaert (30’) & Lisa Bomon (30’) (keepsters) - Julie Ketels (4) 
– Elke Dieleman (2) – Carmen Lips (8) - Phoebe De Blende (4) - Bo De Witte (4) - Mante 
Van Damme (4) - Britt Van Hout  - Emma Cools - Elise Vertongen - Helena Larit - Eline 
Permentier (1) - Tine Van Havermaet - Lisa Dierickx   
 
 
 
DHW gaat de winterstop in met een ticket voor de ½ finale van de beker van België ! 
 
 
Ook de laatste, niet onbelangrijke, opdracht van 2019 werd tot een goed einde gebracht. Na 
de gemakkelijke thuiswinst van vorige week tegen Waasmunster, kon DHW eigenlijk alleen 
maar van zichzelf verliezen… Er werd minder overtuigend begonnen. Het tempo lag een 
stuk lager dan in de thuiswedstrijd. Er werd teveel de individuele toer op gegaan met 
ongepaste shots, die aanleiding gaven tot een aantal te gemakkelijke goals aan de 
overzijde: 5 - 3 na 10’. 
 
De inbreng van Emma Henderix bracht kentering. DHW ging er op en erover: 5 - 6 na 13’. 
De thuisploeg kon nog even aanklampen, zodat er na het 1e kwart een gelijke stand te 
noteren viel: 7 - 7 na 15’. 
 
DHW drukte dan even door. Sara Haazen (2x) en Emma Henderix (3x) werkten goed af en 
de kloof was een gemaakt: 7 - 12 na 22’. Deze voorsprong bleef overeind aan de rust. 
Ruststand : 12 - 17 
 
Na de pauze zagen we hetzelfde spelbeeld. DHW ging op zijn elan door en trok meteen het 
laken naar zich toe. Ook Lisa Bomon, die ondertussen onder de lat stond, had geen greep 
op de shots van Emma Henderix (3x): 13 - 21 na 36’ 
 
DHW ging nadien slordiger acteren, zodat Waasmunster kon milderen. Via 17 - 22 na 40’ 
ging het naar 20 - 24 na 44’.  
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Het Antwerps dipje was echter van korte duur. Er werd meteen orde op zaken gezet, 
doordat er terug meer schwung en collectiviteit in het spel kwam: 20 - 29 na 50’. 
 
De meegereisde jongeren die ondertussen tussen de lijnen waren verschenen, speelden 
vlot mee en deden allen hun duit in het zakje. De kwalificatie voor de ½ finale was binnen ! 
Eindstand: 27 - 35 
 
Aanstaande maandag wordt er geloot en kennen we onze tegenstrever. Laat ons hopen dat 
de spreekwoordelijke “onschuldige kinderhand” on gunstig gezind is…  
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