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Verslag Achilles Bocholt - DHW United Antwerpen: 11-11-‘19 
 
Uitslag: 19 - 22   ruststand: 8 - 10 
 
Beloften: 26 - 31 
 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen (55’) & Resi Hopstaken (5’) & Loeka De Loose (keepsters) – 
Sara Haazen (4) – Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (3) – Rilke Janssens - Teuntje 
Voermans (2) – Jana Maes (4) – Elma Kameri (5) - Sara De Smet (1) - Emma Henderix (2) - 
Ofelia Loossens - Kelly-Marie Dykmans - Lisa Van Cauter (1)  
 
Voor Bocholt : Laura Goovaerts (26’) & Marloes Van Maaswaal (34’) (keepsters) – Soe 
Welters (3) – Britte Dedroog (8) – Dagmar Nelissen (1) - Imke Van Den Noort (1) - Lieke 
Theuwissen - Hanne Geraerts (2) - Sophie Damen - Sietske Van Woensel (3) - Rhune 
Geyens (1) – Fatima Maher 
 
 
Opdracht volbracht !  
 
Amper 24 uur na de gestreden “veldslag” in Sint-Truiden moest DHW dus al terug aan de 
bak voor de 1e speeldag van de terugronde. Wederom stond er een verplaatsing naar 
Limburg, het noorden deze keer, met name Bocholt, geprogrammeerd. 
 
De beloften knoopten weer aan met een overwinning, hoewel ze het moesten stellen zonder 
enkele van hun sterkhouders. Rachel Broeren, herstellende van haar val in Sint-Truiden, 
speelde niet. Emma Henderix zou slechts een 10-tal minuten tussen de lijnen komen met 
het fanionteam, met een goed ingepakte enkel. Onze jonkies blijven het dus zeer goed doen 
en draaien mee bovenaan de rangschikking, met uitzicht op de beloftenfinale. 
 
Voor de belangrijke wedstrijd van de 1e ploeg mbt het felbegeerde Play-Off ticket, kon DHW 
ook geen beroep doen op Iris Peeters. Haar knie kwam te gehavend uit de strijd in Sint-
Truiden. Rilke Janssens kwam wel tussen de lijnen, zij het nog slapjes na haar buikgriep. 
 
De partij begon gelijk opgaand. Beide ploegen namen beurtelings het voortouw. Na 9’ stond 
het 3 – 5 (2x Elma Kameri en 3x Gintare Butkeviciute-Zemaitiene), maar Bocholt ging er op 
en erover 6 – 5 na 14’ omdat DHW te slordig omsprong met de open doelkansen. 
 
Het 2e kwart stond het vizier scherper afgestemd, er werd steviger verdedigd en Sofie 
Nouwen stond alert tussen de palen. Ruststand: 8 – 10 
 
Na de rust diepte DHW de kloof onmiddellijk uit: 8 – 12 na 34’. De thuisploeg pruttelde nog 
even tegen: 10 – 12 na 37’ en 11 – 13 na 38’.  
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Maar DHW schakelde dan een versnelling hoger. Bocholt kreeg een droge 6-0 om de oren. 
Jana Maes, Sara Haazen en Elma Kameri scoorden ieder 2x. Gevolg: 11 – 19 na 44’ en 
DHW trok zo het laken naar zich toe. 
 
DHW controleerde nadien de partij op een volwassen manier, zodat het zich niet meer liet 
verrassen en de belangrijke punten mee naar Antwerpen kon nemen, zonder verder averij 
op te lopen. Eindstand : 19 - 22 
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