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Verslag DHW United Antwerpen - DHC Waasmunster: 14-12-‘19 
 
Uitslag: 31 - 17   ruststand: 18 - 8  
 
Beloften: 37 - 21 
 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen (51’) & Resi Hopstaken (9’) & Loeka De Loose (keepsters) – 
Sara Haazen (2) – Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (10) – Iris Peeters (2) - Rilke Janssens 
(1) - Teuntje Voermans (6) – Jana Maes (2) – Sara De Smet (1) - Emma Henderix (5) - 
Rachel Broeren (1) - Ofelia Loossens (1) - Lisa Van Cauter - Ellen Van De Vloed - Kelly-
Marie Dykmans 
 
Voor Waasmunster : Ilse Snauwaert (44’) & Lisa Bomon (16’) (keepsters) - Julie Ketels (2) 
– Elke Dieleman (6) – Carmen Lips (1) - Phoebe De Blende (1) - Bo De Witte - Mante Van 
Damme (4) - Britt Van Hout (2) - Emma Cools (1) - Elise Vertongen - Helena Larit - Eline 
Permentier    
 
 
DHW wint makkelijk van Waasmunster ! 
 
De beloften gaven het voorbeeld. Ze schudden de examenstress van zich af en zetten de 
Wase meisjes al compleet schaakmat in de 1e helft. Getuige hiervan de 21 - 6 ruststand… 
 
Het fanionteam ging op dat elan door. De schwung zat er meteen in. Er werd aan hoog 
tempo gecombineerd en goed afgewerkt. Van 3 - 1 na 3’ ging het naar 8 - 4 na 11’ en aan 
het kwartier stond er al een vijfpuntenkloof op het scorebord: 10 - 5 na 14’. 
 
De voorsprong werd verder uitgediept, door een collectief sterk DHW. Zowel in aanval als in 
verdediging werd goed geacteerd en dat loonde. De bezoeksters ondergingen hun lot 
gelaten. Via 13 - 6 na 22’ ging het naar 17 - 7 na 29’. Ruststand : 18 - 8 
 
Na de rust zagen we hetzelfde spelbeeld. De kloof werd nog groter na een “hattrick” van 
Antwerps topschutster Gintare Butkeviciute-Zemaitiene: 22 - 10 na 35’. Aan de overkant 
kwam haar collega topscoorder Carmen Lips nauwelijks in het stuk voor. 
 
DHW controleerde nadien de partij. Er kon rustig door gewisseld worden. Het veranderde 
niets aan het niveau of de score. Tien minuten voor tijd stond het 27 - 14. De typerende 
vechtlust van Waasmunster was ver zoek. Eindstand : 31 - 17 
  
DHW boekte een makkelijke zege in de laatste competitiewedstrijd van 2019. Het is nu 
kwestie deze flow nog 1 week aan te houden, want volgende zaterdag, wordt Waasmunster 
terug partij gegeven. Nu in hun thuishaven, sporthal Hoogendonck, voor de ¼ finale van de 
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beker van België. Dit was alleszins een goede generale repetitie, maar volgende week zal 
Waasmunster ongetwijfeld zijn vel duur willen verkopen en wordt het een andere partij. Dus 
voetjes op de grond houden en dan volgende week het ticket voor de ½ finale binnenhalen. 
De kerststop kan dan met een goed gevoel beginnen…   
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