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Verslag HB Sint-Truiden - DHW United Antwerpen : 10-11-‘19 
 
Uitslag : 34 - 22   ruststand : 13 - 11 
 
Beloften : 27 - 25 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen (60’) & Resi Hopstaken & Loeka De Loose (keepsters) – Sara 
Haazen (1) – Teuntje Voermans (2) – Iris Peeters (1) - Jana Maes (1) – Elma Kameri (6) - 
Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (6) -  Sara De Smet (1) - Emma Henderix - Rachel Broeren 
(1) – Ofelia Loossens - Kelly-Marie Dykmans - Lisa Van Cauter (3) - Ellen Van De Vloed  
 
Voor St-Truiden : Geertrui Vautmans (45’) & Edith Cochici (15’) & Indra Gerets (keepsters) 
- Sara Marteleur (9) – Femke Remels – Charlotte Castermans – Gilke Lamotte (1) – Diane 
Houben (14) - Milou Janssen (2) - Annika Noordink (1) - Lize Putzeys - Karen Macours (4) -
Joy Hagemans (3) - Feline Van Den Berk - Fien Hermans 
 
 
Sint-Truiden maakt het verschil in het laatste kwartier na een ware veldslag…   
 
Op de laatste speeldag van de heenronde van de reguliere competitie moest DHW naar 
Sint-Truiden, de ongeslagen leider, voor het 1e deel van het Limburgs tweeluik in dit 
verlengde weekend. Voor de beloften stond de 1e stek op het spel. Ze moesten nipt de 
duimen leggen en staan nu op de 3e plaats op 1 punt van de leider Sint-Truiden. 
 
Het fanionteam moest het doen zonder de linkshandigen: Gitte Janssens (nog een tijdje out 
met haar kniekwetsuur), Rilke Janssens (ziek) en Emma Henderix (uitgevallen met 
enkelblessure tijdens de beloftenmatch). Het werd dus ultiem herschikken qua veldbezetting. 
 
De thuisploeg begon furieus en scoorde vooral via de Nederlandse aanwinst Diane Houben 
(5x op rij): 6 - 3 na 13’. DHW kwam nadien beter in de match en kon bovendien rekenen op 
een sterke Sofie Nouwen in doel die enkele tegenaanvallen pareerde: 8 - 5 na 20’.  
 
Tijdens een Antwerpse ondertal-situatie verschalkte Gintare Butkeviciute-Zemaitiene, de 
keepster 2x op rij en DHW ging op dat elan door. Jana Maes en Lisa Van Cauter dichtten de 
kloof, zodat na 25’ de bordjes gelijk hingen: 9 - 9. 
 
Ondertussen moest ook Iris Peeters definitief naar de kant met een kniekwetsuur, zodat de 
thuisploeg met de rust in zicht, via Sara Marteleur, terug op voorsprong kwam. 
Ruststand: 13 - 11. 
 
Kort na de koffie moest Rachel Broeren met een draagberrie afgevoerd worden, nadat ze 
stevig was aangepakt en ongelukkig ten val kwam op haar staartbeen. DHW was even de 
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kluts kwijt en Sint-Truiden profiteerde om verder uit te lopen. Via 18 - 14 na 39’ werd het 20 - 
15 na 42’. 
 
DHW vocht echter terug. Teuntje Voermans en Gintare Butkeviciute-Zemaitiene verkleinden 
de kloof tot 20 - 17 na 44’. 
 
Het laatste kwartier was er echter teveel aan voor DHW. De vermoeidheid sloeg toe en 
iedere fout werd genadeloos afgestraft op de snelle counter. Enkel Elma Kameri kon 
aanvallend af en toe nog voor enig weerwerk zorgen, zodat de thuisploeg met een 
overdreven score de punten nog makkelijk kon thuis houden. Eindstand 34 - 22. 
 
DHW moet nu letterlijk wonden likken en recupereert hopelijk enkele van de gekwetsten, 
voor het 2e deel van het Limburgs tweeluik binnen de 24 uur, de 1e match van de terugronde 
in Bocholt. 
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