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Verslag DHW United Antwerpen - HV Uilenspiegel: 30-11-‘19 
 
Uitslag: 28 - 18   ruststand: 16 - 10  
 
Beloften: 23 - 25 
 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen (55’) & Resi Hopstaken (5’) & Loeka De Loose (keepsters) – 
Sara Haazen (1) – Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (9) – Iris Peeters - Rilke Janssens (1) - 
Teuntje Voermans (4) – Jana Maes – Elma Kameri (7) - Sara De Smet - Emma Henderix (3) 
- Rachel Broeren (1) - Ofelia Loossens (1) - Lisa Van Cauter (1) - Ellen Van De Vloed  
 
Voor Uilenspiegel : : Katrijn Antonissen (52’) & Emma Antonissen (8’) (keepsters) – Flore 
Antonissen – Lotte Antonissen – Sien Beulens (4) – Kato De Backer (2) – Hanne Geraets – 
Dafne Kiebooms (1) – Britt Laurent (1) – Lien Loier (2) –  Ellen Missotten (3) – Sophie Van 
Tongerloo (1) – Anouk Nees - Amber Niang (4) 
 
 
DHW wint de derby met ruim verschil !  
 
De beloften waren de hele match op achtervolgen aangewezen en moesten op de valreep 
de duimen leggen, waardoor het bovenaan het beloften klassement meer dan ooit drummen 
is. 
 
De goedgevulde tribunes zagen DHW gefocust en snedig van start gaan in de derby: 4 - 2 
na 10’. Het doelhout werd nadien meermaals getorpedeerd en daar konden de bezoeksters 
van profiteren om even het voortouw te nemen: 4 - 5 na 12’. 
 
DHW bleef kalm, stak verdedigend een tandje bij. De schutters Gintare Butkeviciute-
Zemaitiene en Elma Kameri, ieder 2x, zorgden voor 8 - 5 na 17’ en even later was de 5-
puntenkloof een feit, via Sara Haazen op de counter, topscoorder Gintare Butkeviciute-
Zemaitiene dikte haar conto aan en de jonge Lisa Van Cauter werkte een goed opgezette 
aanval mooi af: 11 - 6 na 21’. 
 
Het noopte de bezoekende coach al tot zijn 2e time-out van de avond om alsnog het tij te 
keren. Hij herschikte zijn verdediging, maar dat veranderde niet veel aan de zaak. De rust 
werd bereikt met een mooie thuisvoorsprong. Ruststand: 16 - 10 
 
De 2e helft startte gelijk opgaand. Beide teams scoorden beurtelings: 19 - 13 na 37’. Nadien 
dreef DHW verder op en trok een kwartier voor tijd, het laken definitief naar zich toe via 
Gintare Butkeviciute-Zemaitiene en Emma Henderix (ieder 2x): 23 - 13 na 44’. 
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Even later eiste het scheidsrechterlijke duo de hoofdrol op, door een aantal tijdstraffen toe te 
kennen voor de coaches en een vermeend foutief aantal DHW-speelsters op het terrein. 
Gevolg: DHW moest bijna 1 minuut met slechts 3 speelsters vol maken. Uilenspiegel kon 
hier geen gebruik van maken, het was integendeel DHW dat tot scoren kwam: 24 - 14 na 
48’. 
 
Er werd verder door gewisseld, maar dat belette DHW niet om de 10-punten kloof op het 
scorebord te houden en zodoende de derby vlot te winnen. Eindstand: 28 - 18 
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