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Verslag Initia Hasselt - DHW United Antwerpen : 01-02-‘20 
 
Uitslag: 27 - 27   ruststand: 13 - 14 
 
Beloften: 23 - 31 
 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen (60’) & Resi Hopstaken & Loeka De Loose (keepsters) – Sara 
Haazen – Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (8) – Iris Peeters (7) - Rilke Janssens - Teuntje 
Voermans (7) – Jana Maes – Elma Kameri (2) - Sara De Smet (1) - Emma Henderix (1) - 
Ofelia Loossens - Lisa Van Cauter (1) - Ellen Van De Vloed - Kelly-Marie Dykmans 
 
Voor Hasselt : Kim Van Der Boorn (30’) & Michelle Smekens (30’) (keepsters) - Edel 
Robyns (11) – Yentl Goossens – Kristien Leonaers (2) – Linda Vallen (1) – Sam Robyns (4) 
– Elien Noten (6) - Stefanie Van Den Abeele (2) – Joelle Tackoen – Lore Paredis – Charlotte 
Willems (1) - Marie Goddet - Lara Martens 
 
 
Ook de terugwedstrijd tegen Hasselt eindigt onbeslist ! 
 
De beloften houden hun kansen op de finale gaaf. Na een trage start, maakten ze het 
verschil in de 2e helft. Volgende week tegen St-Truiden valt de beslissing. 
 
D wedstrijd van de 1e ploeg begon op een enigszins “vreemde” manier… Het eerste 
verdedigend contact van Elma Kameri op Edel Robyns leverde al meteen een tijdstraf op en 
de nodige provocatie van de thuiscoach. De toon was gezet en DHW was meteen op 
achtervolgen aangewezen. Des te meer omdat het niet bij die ene Antwerpse tijdstraf bleef. 
Amper terug tussen de lijnen, volgde haar 2e tijdstraf en even later, na amper 8 minuten 
spelen, moest ook Iris Peeters naar de kant. Gele kaarten waren voor DHW niet weggelegd. 
Ze kwamen enkel voor de thuisploeg uit de borstzak. Resultaat : 6 - 3 na 10’. 
 
DHW gaf zich echter niet gewonnen. Eens terug voltallig, knokte het zich terug in de partij : 8 
- 6 na 16’.  
 
Onder impuls van Edel Robyns (3x op rij) vergrootte de thuisploeg haar voorsprong : 11 - 6 
na 20’. Het signaal om de Antwerpse verdediging te herschikken en de Hasseltse 
topscoorder uit de match te houden. Aanvallend was DHW geduldig. Gintare Butkeviciute-
Zemaitiene en Iris Peeters werkten goed af. Teuntje Voermans deed hetzelfde van op de 
stip en in doel pakte Sofie Nouwen uit met enkele knappe reddingen : 12 - 11 na 27’. 
 
DHW ging op dat elan door en kwam ultiem op voorsprong. Ruststand : 13 - 14 
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Hasselt kwam het best uit de kleedkamer, scoorde 3x op rij, maar DHW liet niet begaan en 
deed even later hetzelfde : 16 - 17 na 37’. 
 
Beide teams losten elkaar van geen vin en scoorden beurtelings. Het was dus razend 
spannend : 19 - 21 na 44’. Dat zou zo blijven, letterlijk, tot het allerlaatste fluitsignaal.  
 
DHW kende dan wat pech met de afwerking en zo kon Hasselt terug op voorsprong komen : 
22 - 21 na 50’.  
 
De wedstrijd bleef redelijk tumultueus verlopen en de Play-Offs moeten nog beginnen… 
DHW hervond de weg naar de netten, bleef sterk verdedigen en kwam weer op voorsprong 
5 minuten voor tijd : 24 - 25 na 55’. 
 
DHW-coach Rik Stryckers kreeg dan een tijdstraf aangesmeerd, wegens terecht protest. 
Hiervan profiteerde Hasselt om terug op voorsprong te komen : 26 - 25 na 58’.  
 
DHW plooide niet. Gintare Butkeviciute-Zemaitiene en Iris Peeters namen hun 
verantwoordelijkheid en draaiden de situatie nogmaals om  : 26 - 27 na 59’. Aan de overkant 
deed nadien Edel Robyns hetzelfde : 27 - 27. DHW kwam nog in balbezit. Een ultieme 
Antwerpse time-out 8 seconden voor tijd, kon er niet voor zorgen dat de scalp van Hasselt 
gepakt werd en ook deze terugwedstrijd in de reguliere competitie eindigde dus onbeslist. 
Dat belooft voor binnen enkele weken ! 
Eindstand : 27 - 27 
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