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Handbalclub DHW United Antwerpen vzw wordt ondersteund door het Topsportfonds van de stad Antwerpen 

Nog 2 maal tegen DHC Waasmunster om 2019 af te sluiten ! 
 
Sinds vorige zondag weten we met zekerheid dat DHW ,na enkele jaren afwezigheid, na de 
reguliere competitie mag deelnemen aan de play offs ! Eigen winst in Eynatten gecombineerd 
met het gelijke spel in Bocholt – Fémina Visé zorgde daarvoor. 
 
Dit betekent dat we al minstens zeker zijn van een top 4 plaats aan het einde van dit seizoen. 
Momenteel staan we derde maar wie weet kunnen we nog stijgen. Zoals allicht geweten door 
onze lezers, in de play offs neemt de top 4 het in een mini-competitie nog eens twee keer 
tegen elkaar op. De verschillen van na de reguliere competitie worden zo goed als 
tenietgedaan, de 4 teams beginnen met respectievelijk  4 punten (voor nr.1), 3 (nr.2), 2 (nr.3) 
en 1 punt (nr.4). Kleine verschillen dus waarbij op papier alles terug mogelijk is. 
 
Met nog 4 duels nu in de reguliere competitie kunnen we misschien eers nog een plaatsje 
opschuiven en dus een extra bonuspunt verdienen. Eerste tegenstander is DHC 
Waasmunster die we zaterdag thuis ontvangen. In Waasmunster werd het 12-26 waarbij ieder 
team het moest doen zonder hun topscoorder. DHW kon toen het ontbreken van Gintare 
Butkeviciuté-Zemaitiene beter opvangen dan DHC, dat geen oplossing vond voor de 
afwezigheid van Carmen Lips. Met deze keer de topscoorders allicht wel tussen de lijnen zijn 
we toch benieuwd hoe deze altijd fel betwiste streekderby zal evolueren. 
 
Wie er ook wint zaterdag, lang moet er niet gewacht worden op een “revanche-match”. De 
week nadien op 21 december treffen beide teams elkaar opnieuw, nu in het kader van de 
kwartfinale in de beker van België. En niet onbelangrijk, dan heeft Waasmunster het 
thuisvoordeel. De winnaar van die match plaatst zich voor de halve finale en heeft dus de 
echte finale in zicht. Het beloven dus zowel nu zaterdag als volgende week mooie en 
belangrijke duels te worden. En we steken het niet onder stoelen of banken, we hopen op 
twee zeges van onze gretige meisjes ! Supporters allen op post ! 
 
Speeldag 11: DHW United Antwerpen – DHC Waasmunster 
Zaterdag 14 december te 20uur 15 (beloften 18h30) 
Sporthal Sorghvliedt te Hoboken 
Scheidsrechters: Troonbeeckx K. – Willems D. 
 

 
Beker van België kwartfinale: DHC Waasmunster – DHW United Antwerpen 
Zaterdag 21 december te 20uur 
Sporthal Hoogendonck te Waasmunster 
Scheidsrechters: Delanghe W. – Peters R. 
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