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DHW ontvangt Initia Hasselt: wie herstelt zich van eerste verlies ? 
 
Zaterdag beginnen onze meisjes aan een moeilijk maar fascinerend Limburgs drieluik: de 
volgende tegenstanders zijn Initia Hasselt, HB Sint-Truiden en Achilles Bocholt. De laatste 2 
krijgen we volgend weekend voor de voeten in amper 24 uur tijd maar daarover dan meer… 
Nu concentreren we ons eerst op de komst van Initia Hasselt. 
 
Als voor het seizoen naar een titelkandidaat gevraagd werd, kwam de naam van Initia op 
vele lijstjes voor. De reeds stevige ploeg (verliezend finalist) werd nog hevig versterkt met 
ervaren en gelouterde speelsters zoals o.a. Kristien Leonaers en de zusjes Edel en Sam 
Robyns. Maar ook Elien Noten en de ons welbekende Stefanie Van Den Abeele kwamen de 
Hasseltse rangen versterken. Coach Obrusik had het voor het seizoen naar de buitenwereld 
toe nogal voorzichtig over “de play-offs” als doelstelling, maar wees maar zeker dat Initia 
intern rekent op minstens één prijs. Het zou gezien de inspanningen op de transfertmarkt 
ook maar logisch zijn. 
 
Dat Initia op de vorige speeldag verloor van die andere titelkandidaat uit Sint-Truiden kan 
natuurlijk gebeuren, de zware score (25-36)  kwam wel verrassend over. Aangezien ook 
DHW toen voor het eerst verloor (23-22 bij Visé) staan er morgen twee teams op zoek naar 
eerherstel tegenover elkaar. Met ook Fémina Visé – Sint-Truiden op het programma neemt 
de huidige top vier het tegen elkaar op. Hasselt en Sint-Truiden lijken dan wel de favorieten 
maar de thuisploegen zullen zich ongetwijfeld dubbel plooien zaterdag. Met het verder 
inpassen van Elma Kameri en de (mogelijke) recuperatie op termijn van enkele 
geblesseerden kan ons team hopelijk enkel maar sterker worden. Maar ook morgen zullen 
onze meisjes hun huid ongetwijfeld al duur verkopen. Alles voorhanden dus voor een leuke 
en spannende match tegen Initia Hasselt. Supporters allen op post ! 
 
 
Speeldag 6: DHW United Antwerpen – Initia Hasselt 
 
Zaterdag 2 november te 18uur (beloften 16uur15) 
 
Sporthal Sorghvliedt te Hoboken 
 
Scheidsrechters: F. Bruneel – J. De Proft 
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