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Verslag DHW United Antwerpen - Initia Hasselt: 07-03-‘20 
 
Uitslag: 26 - 26   ruststand: 13 - 11  
 
Beloften: 28 - 22 
 
 
Voor DHW : Sofie Nouwen (60’) & Resi Hopstaken & Loeka De Loose (keepsters) – Sara 
Haazen (1) – Gintare Butkeviciute-Zemaitiene (12) – Iris Peeters (2) - Rilke Janssens (1) - 
Teuntje Voermans (2) – Jana Maes (3) – Gitte Janssens - Sara De Smet - Emma Henderix 
(4) - Ofelia Loossens - Lisa Van Cauter (1) - Ellen Van De Vloed - Kelly-Marie Dykmans 
 
Voor Hasselt : Kim Van Der Boorn (38’) & Michelle Smekens (22’) (keepsters) - Edel 
Robyns (5) – Yentl Goossens – Kristien Leonaers (9) – Linda Vallen (7) – Elien Noten (1) - 
Stefanie Van Den Abeele – Joelle Tackoen (2) – Lore Paredis – Charlotte Willems (2) - 
Hanne Hermans - Lara Martens - Demi Reweghs 
 
 
DHW geeft in extremis een punt weg  
 
Ook de 3e confrontatie tegen Initia Hasselt dit seizoen leverde een gelijkspel op. Dit keer gaf 
DHW het jammer genoeg op het einde zelf uit handen, na riant op voorsprong te hebben 
gestaan… 
 
Het 1e kwartier verliep qua scoreverloop gelijk opgaand. Hasselt kwam op voorsprong 2 - 4 
na 8’, nadat enkele Antwerpse shots op het doelhout belanden. DHW ging dan op en over 
de bezoeksters, wanneer deze misten van op de stip en er aan de overzijde in ondertal 
gescoord kon worden : 5 - 4 na 12’. 
 
Even later hingen dan de bordjes toch terug gelijk : 7 - 7 na 17’.   
 
Het spelbeeld bleef ongewijzigd en het bleef heel spannend. Het verschil werd nooit groter 
dan 1 doelpunt : 9 - 10 na 25’. 
 
Met de rust in zicht, kon DHW echter een kloofje slaan. Onder impuls van een vlot scorende 
Gintare Butkeviciute-Zemaitiene maakte DHW 4 goals op rij. Hasselt kon op de valreep nog 
tegen prikken. Ruststand : 13 - 11 
 
Na de rust werkte Hasselt de achterstand in 1e instantie weer weg : 14 - 14 na 36’, maar 
topschutter Gintare Butkeviciute-Zemaitiene en spelmaker Iris Peeters zorgden voor 16 - 14 
na 38’. Deze laatste werd direct daarna onterecht naar de tribunes verwezen na een licht 
toegekende 3e tijdstraf. (Haar 2e tijdstraf opgelopen in de 1e helft was foutief aan haar 
toegekend…) 
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Het werkte als een rode lap op een stier. DHW stak verdedigend nog een tandje bij. Een 
alweer secure doelvrouw Sofie Nouwen pakte uit met enkele knappe reddingen en er werd 
goed afgewerkt. Via 18 - 15 na 44’ ging het naar 21 - 16 na 49’, nadat Gintare Butkeviciute-
Zemaitiene haar 10e treffer van de avond binnen knalde. Een kloof die nog werd vergroot tot 
6 doelpunten, via Emma Henderix : 24 - 18 na 52’. De buit leek zo goed als binnen. 
 
Hasselt gaf zich niet gewonnen. Via 24 - 20 na 53’ ging naar 26 - 21 met nog een kleine 5 
minuten te gaan. De Antwerpse motor begon dan aanvallend te sputteren en een tijdstraf er 
boven op, zorgde ervoor dat Hasselt kon milderen: 26 - 24 na 58’. 
 
Eens terug compleet kreeg DHW de mogelijkheid om de zege veilig te stellen, maar de kans 
werd verkwanseld. Beide coaches namen nog een derde time-out. Het leverde het meer 
ervaren Hasselt ultiem nog een punt op via Kristien Leonaers en Linda Vallen. De 
teleurstelling in de DHW-rangen was bijzonder groot, maar ook het besef dat men het zelf uit 
handen had gegeven… Eindstand : 26 - 26.   
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