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Verslag BVBV 1/8 finale Union Beynoise - DHW United Antwerpen: 16-11-‘19 
 
Uitslag: 27 - 33   ruststand: 12 - 19 
 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen & Resi Hopstaken (41’) & Loeka De Loose (19’) (keepsters) – 
Sara Haazen (3) – Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (8) – Rilke Janssens (2) - Teuntje 
Voermans (6) – Jana Maes - Sara De Smet (4) - Emma Henderix (3) - Ofelia Loossens (1) - 
Kelly-Marie Dykmans - Lisa Van Cauter (2) - Ellen Van De Vloed (4) 
 
Voor Beyne : Angelika Matzari (30’) & Maelle Kormann (30’) (keepsters) – Amelie Joassart 
– Gaelle Frenay (5) – Charline Henin (2) - Isabelle Janssens - Marine Gailly (1) - Sophie 
Janotton (9) - Charlotte Vrancken (7) - Lauranne Brixhe (3) 
 
 
 
DHW bekert verder…  
 
maar daar is alles mee gezegd. Naast de gekwetsten of zieken die niet meereisden naar 
Luik of niet van de bank kwamen, bleef ook de inspiratie, focus en grinta thuis. Dit 
resulteerde in een flauw schouwspel van de bezoeksters tegen een moedig en enthousiast 
strijdende thuisploeg uit 2e nationale. 
 
Na 13’ stond het 5 - 9. Bij DHW waren het Sara Haazen (3x op de counter) en Teuntje 
Voermans (4x) die de netten het meest lieten trillen. 
 
Nadien werd DHW nog slordiger in aanval en de verdediging gaf niet thuis. De thuisploeg 
kwam zowaar gelijk : 10 - 10 na 21’. 
 
DHW werd wakker geschud tijdens een time-out. Het tempo ging een beetje omhoog en 
Sara De Smet (3x) werd een aantal keer goed aangespeeld. Ook Gintare Butkeviciute-
Zemaitiene (2x),  Emma Henderix en Ellen Van De Vloed (ieder 1x) deden hun duit in het 
zakje, zodat even later 10 - 17 stond.  
 
Op slag van rust scoorden beide teams nog 2 maal. Ruststand : 12 - 19 
 
Na de pauze ging het redelijk gelijk opgaand, zodat we na 45’ een 16 - 25 stand noteerden. 
 
In plaats van het gaspedaal in te duwen en de kloof te vergroten, was het integendeel de 
thuisploeg die 4x op rij scoorde : 20 - 25 na 52’. 
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De Antwerpse zege kwam echter nooit in gevaar. Een goed afwerkende Ellen Van De Vloed 
zorgde voor de 30e en 31e treffer : 23 - 31 na 57’. Beyne had echter het laatste woord en 
topschutster Sophie Janotton legde de eindcijfers vast. 
Eindstand : 27 - 33 
 
Aanstaande maandag wordt er geloot en kent DHW zijn tegenstrever in de ¼ finale. 
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