
                                                                        
 
Maatschappelijke zetel : C. Buyssestraat 75, 2020 Antwerpen 
Ondernemingsnummer : 883.396.420 
Contact : dhwantwerpen@hotmail.com                            www.dhwantwerpen.com  

_________________________________________________________________________ 
 

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

Verslag DHW United Antwerpen - Fémina Visé: 25-01-‘20 
 
Uitslag: 30 - 27   ruststand: 14 - 13  
 
Beloften: 23 - 23 
 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen (59’) & Resi Hopstaken (1’) (keepsters) – Sara Haazen (1) – 
Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (9) – Iris Peeters (8) - Rilke Janssens - Teuntje Voermans 
(2) – Jana Maes (3) – Elma Kameri (5) - Sara De Smet - Emma Henderix (1) - Gitte 
Janssens (1) - Ofelia Loossens - Lisa Van Cauter - Ellen Van De Vloed - Kelly-Marie 
Dykmans 
 
Voor Visé : Laura Martin (60’) & Camille Almanza (keepsters) – Fien Boons (2) - Céline 
Clermont (4) - Monia Masrouki (1) – Camille Tilquin – Aline Delle Vedove (4) - Celine 
Radermecker (6) - Léa Peeters - Barbara Jaeckel - Marie Carabin (2) - Nolwen Dattolico (8) 
- Juliette Maes - Camille Himberlin 
 
 
DHW neemt revanche tegen Fémina Visé ! 
 
De beloften sleepten ultiem een belangrijk punt uit de brand, na een spannende en gelijk 
opgaande partij. Mits 2 overwinningen in de laatste 2 wedstrijden van de reguliere competitie 
blijft de finale mogelijk. 
 
Ook voor het fanionteam was het een belangrijke avond. In Wezet werd met het kleinste 
verschil verloren. Tijd dus om revanche te nemen en de 3e plaats veilig te stellen. Kwestie 
van de Play-Offs aan te vangen met een extra bonuspunt. 
 
DHW begon gretig. Legde een hoog tempo op en werkte goed af. Visé klampte aan. Via 3 - 
1 na 4’ ging het naar 5 - 2 na 9’ en 6 - 4 na 12’.  
 
Nadien ontbond Iris Peeters haar duivels en zette haar stempel op een sterke tussenspurt 
van DHW. Visé stond er bij en keek er naar: 12 - 4 na 19’ 
 
De bezoeksters gaven zich echter niet gewonnen. Hun verdediging werd herschikt en ze  
begonnen aan een remonte, waarbij ze wel wat geholpen werden… 12 - 9 na 26’. 
 
DHW was aangeslagen en ging teveel de individuele toer op. Terwijl Visé ondertussen 
doorging op zijn elan en terugkwam tot op 1 doelpunt: 13 - 12 na 29’. 
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Het kleinste verschil waar we ook de rust mee ingingen. Het beloofde dus nog een 
spannende 2e helft te worden, nadat DHW de partij volledig in handen had gehad. 
Ruststand : 14 - 13 
 
Na de pauze ging het gelijk op. Beide ploegen scoorden beurtelings. De bordjes hingen na 
40’ dan ook gelijk: 20 - 20. 
 
Visé kwam zelfs even op voorsprong: 22 - 23 na 42’. DHW herpakte zich. Hield het hoofd 
koel en de ruimere bank was een extra troef. Het vizier van Gintare Butkeviciute-Zemaitiene 
bleef op scherp staan en ook Elma Kameri deed haar duit in het zakje. Het werd 25 - 23 na 
47’ en even later stond het 28 - 24 na 53’. 
 
De Waalse meisjes probeerden nog de kloof te dichten, terwijl DHW tegen een tijdstraf 
aankeek. Resi Hopstaken kwam tussen de palen bij een zoveelste strafworp voor Visé op 
een belangrijk moment. Ze pakte uit met een mooie redding. Het bleef 28 - 25 na 54’. 
 
Tijdens de laatste 5 minuten bleef DHW kalm en Visé kwam niet dichter dan 2 goals. Iris 
Peeters zette de kroon op het werk en legde de eindcijfers vast. Eindstand: 30 - 27  
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