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Verslag Fémina Visé - DHW United Antwerpen: 29-02-‘20
Uitslag: 21 - 36

ruststand: 9 - 17

Beloften: 29 - 28
Voor DHW : Sofie Nouwen (60’) & Resi Hopstaken (keepsters) – Sara Haazen (5) – Gintare
Butkeviciute-Zemaitiene (9) – Iris Peeters (6) - Rilke Janssens (3) - Teuntje Voermans (2) –
Jana Maes (4) – Elma Kameri (6) - Emma Henderix (1) - Gitte Janssens - 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 (12) - Monia Masrouki (2) – Camille Tilquin – Léa Peeters - Barbara Jaeckel Marie Carabin (1) - Céline Raedermecker (2) - Nolwen Dattolico (2) - Ilona Le Brigand Katerina Matzaris - Martina Bearzi

DHW neemt een vliegende start in de Play-Offs !
Een gedecimeerde beloftenploeg sleepte ei zo na, nog een overwinning uit de brand, in de
nacompetitie die er niet meer toe doet, na een zwakke 1e helft.
Het fanionteam had wat goed te maken na het bekerweekend en gelukkig is de ene week de
andere niet… Kind van de rekening werd Fémina Visé.
Na een korte studieronde, vlogen beide teams er meteen in, wat resulteerde in veel
doelpunten : 3 - 5 na 8’ en 5 - 7 na 12’.
Verdedigend werd er een tandje bijgestoken en ook Sofie Nouwen in doel deed haar deel,
zodat de thuisploeg 8 minuten niet kon scoren, hoewel er kansen genoeg waren. Aan de
overkant werkte iedereen bij DHW wel goed af en een 1e kloof was een feit : 5 - 13 na 20’.
Een time-out voor de thuisploeg kon niet veel soelaas brengen, de twijfels was in de Waalse
hoofden gekropen. Ondanks Antwerps ondertal bleef de kloof overeind aan de rust.
Ruststand : 9 - 17
Na de koffie dikte DHW de voorsprong aan tot 10 doelpunten : 12 - 22 na 38’.
Even leek de Antwerpse motor aanvallend te gaan sputteren, toen Visé de verdediging
herschikte : 17 - 24 na 45’, maar DHW bleef kalm.
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Dichter dan deze 7 doelpunten kwam de thuisploeg echter niet, omdat de DHW-verdediging
zeer alert acteerde. Als er een dan toch een shot op doel kwam, kon DHW rekenen op een
sublieme doelvrouw. Hierdoor kon er meermaals op de snelle counter gespeeld worden en
iedereen bleef goed afwerken. Via 18 - 30 na 54’ ging het naar een overtuigende 21 - 36
overwinning na een collectief sterke prestatie.
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