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

Verslag HC Eynatten - DHW United Antwerpen : 8-12-‘19 
 
Uitslag : 23 - 29   ruststand : 7 - 18  
 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen (42’) & Resi Hopstaken (18’) (keepsters) – Rilke Janssens (3) - 
Teuntje Voermans (4) – Iris Peeters (3) - Jana Maes (2) – Gintare Butkeviciute-Zemaitiene 
(6) - Sara De Smet (2) - Emma Henderix (5) - Rachel Broeren (1) – Ofelia Loossens (2) - 
Lisa Van Cauter (1) - Ellen Van de Vloed  
 
Voor Eynatten : Leonie Pham (48’) & Marie Simon (12’) (keepsters) - Natalie Bauer - 
Catherine Baum - Anne-Catherine Demonthy (3) - Vera Mennicken (3) - Lena Kokartz - 
Jorina Lennertz (5) - Chantal Dormann (4) - Lynn Siffrin (1) - Eva Xhonneux (3) - Jana 
Rathmes  - Rebekka Moeris (3) - Magdalena Matlinska (1) 
 
 
DHW maakt het verschil in de 1e helft ! 
 
De volle buit meenemen uit de Oostkantons betekende voor DHW mathematische zekerheid 
voor Play-Off deelname. Met die stelling in het achterhoofd als extra motivatie, werd er met 
volle focus aan de partij begonnen. De verdediging stond pal van bij het eerste fluitsignaal 
en in aanval werden de kansen goed afgerond:  2 - 6 na 11’ en 3 - 10 na 17’. 
 
Nadien kon de thuisploeg milderen, doordat enkele Antwerpse shots op het doelhout 
belanden en men ook in ondertal stond: 6 - 10 na 19’. 
 
Eens terug compleet, stond er geen maat op DHW en trok dan al het laken naar zich toe. Iris 
Peeters (1x) dirigeerde de troepen, keepster Sofie Nouwen stond alert tussen de palen, 
schutters Emma Henderix (3x) en Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (2x) en Sara De Smet op 
pivot (2x) zorgden voor de doelpunten. Het werd 6 - 15 na 26’ en de rust werd bereikt met 
11 doelpunten voorsprong. Ruststand : 7 - 18 
 
Na de break werd er beurtelings door beide ploegen gescoord: 11 - 22 na 39’. 
 
DHW liet nadien de teugels wat vieren en Eynatten verkleinde de kloof: 16 - 23 na 45’ en 10 
minuten voor tijd stond het 20 - 24. 
 
DHW bleef echter rustig en de thuisploeg had haar beste pijlen verschoten. Teuntje 
Voermens, 2x op rij en Emma Henderix en Ofelia Loossens, ieder om beurt, zetten orde op 
zaken: 22 - 28 na 58’. Jana Maes legde de eindcijfers vast. Eindstand : 23 - 29  
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