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Verslag DHW United Antwerpen - Initia Hasselt : 2-11-‘19 
 
Uitslag : 26 - 26   ruststand : 12 - 14 
 
Beloften : 24 - 16 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen (60’) & Resi Hopstaken (keepsters) – Sara Haazen (1) – Rilke 
Janssens - Teuntje Voermans (3) – Iris Peeters (3) - Jana Maes (1) – Elma Kameri (6) - 
Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (7) -  Sara De Smet - Emma Henderix (5) - Rachel Broeren 
– Ofelia Loossens - Kelly-Marie Dykmans - Lisa Van Cauter - Ellen Van De Vloed  
 
Voor Hasselt : Kim Van Der Boorn (38’) & Michelle Smekens (22’) (keepsters) - Edel 
Robyns (9) – Yentl Goossens – Kristien Leonaers (8) – Linda Vallen (1) – Sam Robyns (2) – 
Elien Noten (3) - Stefanie Van Den Abeele (2) – Joelle Tackoen – Hanne Hermans – Lore 
Paredis – Raluca Dascalu – Charlotte Willems (1) - Demi Reweghs 
 
 
Topper eindigt onbeslist !  
 
Op de voorlaatste speeldag van de heenronde van de reguliere competitie stond de topper 
tegen Initia Hasselt geprogrammeerd met als inzet de 2e plaats in de rangschikking achter 
de voorlopig ongeslagen leider HB Sint-Truiden, waar we volgende week naar toe trekken. 
De beloften knoopten terug aan met een vlotte overwinning na hun mindere prestatie van 2 
weken geleden tegen Femina Visé. Dankzij hun zege blijven ze de rangschikking 
aanvoeren.   
 
Het talrijk opgekomen publiek was getuige van een flitsende start van twee ploegen die er 
duidelijk zin in hadden. Er werd aan een hoog tempo gespeeld en gescoord, zodat er na 10’ 
al een 5 - 5 stand genoteerd kon worden.  
 
Hasselt kon aan het kwartier, via een vlot scorende Kristien Leonaers, uitlopen tot 5 - 9, 
want DHW miste een aantal doelkansen. 
 
De thuisploeg herpakte zich en begon aan een remonte. Na 24’ stond het 9 - 11. Een 2-
puntenkloof die ook aan de rust op het scorebord stond, na oa 3 doelpunten op rij van 
Emma Henderix. Ruststand : 12 - 14 
 
Na de pauze kon DHW verder aanklampen. Het vizier van de uit kwetsuur terugkerende 
Gintare Butkeviciute-Zemaitiene stond op scherp : 16 - 17 na 38’. Even later hingen dan de 
bordjes weer gelijk : 18 - 18 na 43’. Voor de bezoekers was het Edel Robyns die telkens de 
weg naar de netten vond.  
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Het beloofde een spannend laatste kwartier te worden. Beide ploegen bleven beurtelings 
scoren. Het verschil werd nooit groter dan 1 doelpunt. DHW kwam na 46’, via Emma 
Henderix, voor het eerst terug op voorsprong 21 - 20. 
 
Elma Kameri, 2x op rij, zorgde voor 23 - 22 na 50’. Helaas kon DHW de voorsprong niet 
verdubbelen tot 2 doelpunten, doordat er enkele cruciale fouten gemaakt werden in aanval. 
Hasselt profiteerde hiervan om terug het voortouw te nemen : 23 - 24 na 56’. 
 
DHW gaf zich echter niet gewonnen en vocht terug. Elma Kameri en Sara Haazen maakten 
er 25 - 24 van na 57’. Het werd nagelbijten tot de laatste seconde. 1 minuut voor tijd nam de 
bezoekende coach een time-out. De aanvallende richtlijnen werden goed nageleefd en 50 
seconden voor tijd maakte Charlotte Willems, met haar enige treffer van de avond de 
gelijkmaker : 25 - 25.  
 
Ook DHW-coach Rik Stryckers had nog recht op een time-out om de laatste tactische 
richtlijnen mee te geven voor de laatste 30 seconden. Ervaren rot Iris Peeters verschalkte de 
Hasseltse defensie : 26 - 25, maar het was Kristien Leonaers die ultiem voor het laatste 
wapenfeit van de avond zorgde, en een gelijkspel uit de brand sleepte, na een spannende 
een fel betwiste topper die de verwachtingen inloste. Eindstand : 26 - 26  
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