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

 
 

Krijgen we in het derde duel tussen DHW en Initia wel een winnaar ? 
 
 
Speeldag twee in de play-offs en het belang van deze eerste thuismatch kan niet onderschat 
worden. Begonnen als nr.3 zijn onze meisjes vorige week gestegen naar plaats 2. De eigen 
winst in Visé gecombineerd met het verlies van Initia Hasselt in Sint-Truiden zorgden 
daarvoor. Nog even ter herinnering: de eerste 2 van de play-offs spelen nadien de finale. 
 

Het mag dus duidelijk zijn dat de match van morgen cruciaal kan zijn. Willen we enige kans 
op die finaleplaats behouden moeten er punten gepakt worden tegen Hasselt. Initia begon 
de play-offs met een bonuspunt meer en we mogen er dus vanuit gaan dat DHW eigenlijk 3 
op 4 zal moeten pakken tegen de groenzwarten. Drie op vier wil zeggen één keer winnen en 
de andere keer minstens gelijk in de onderlinge confrontaties. 
 
Nu weten we dat gelijke spelen niet zo vaak voorkomen in het handbal. Maar wie herinnert 
zich de twee confrontaties uit de reguliere competitie niet tussen DHW en Initia ? Twee 
spectaculaire duels, met wisselende kansen en echt onder hoogspanning… Maar vooral, 
beide matchen eindigden op een gelijkspel: 26-26 in Hoboken, 27-27 in Hasselt ! Komt er dit 
keer wel een winnaar ? We weten het morgen rond 21uur30. Feit is dat indien de bezoekers 
winnen de finaledroom voor DHW allicht voorbij is. We schreven het al, het belang van deze 
eerste thuismatch kan dus echt niet onderschat worden… Supporters allen op post ! 
 
 

Play-offs Speeldag twee: DHW United Antwerpen – Initia Hasselt 
 
Zaterdag 7 maart 2020 te 20uur15 (beloften 18uur30) 
 
Sporthal Sorghvliedt te Hoboken 
 
Scheidsrechters: Delanghe W; - Peters R. 
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