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Nieuwe hoofdcoach voor het seizoen 2020/2021: Stefaan Evens !
Onze hoofdcoach van de afgelopen 2 seizoenen, Rik
Stryckers, gaf een tijdje terug aan dat hij een nieuwe
uitdaging had gevonden. Het waren 2 mooie seizoenen
waarbij we als tweede in de play-offs, voor de huidige crisis,
nog altijd zicht hadden op een finaleplaats. We willen Rik
dan ook heel hartelijk bedanken voor de mooie periode en
wensen hem nog veel succes in de toekomst !
Zelf moesten we dus op zoek naar een nieuwe T1 en de
keuze viel op Stefaan Evens. Hij speelde lange tijd voor
Nelo, was daar ook trainer bij de beloften, verder bij de
Brabantse handbalschool in Nederland en 3 jaar bij de
dames van Overpelt. De afgelopen 2 seizoenen was
Stefaan met succes actief bij de eerste damesploeg van
Dongen. Stefaan kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging bij
DHW en wij heten hem uiteraard welkom en veel succes !

Vier Antwerpse toptalenten komen over van HC Schoten !
Jonge Antwerpse talenten de kans geven
op tophandbal in eigen stad, het is al jaren
één van de streefdoelen van DHW. En ook
tijdens deze transfertperiode zijn we daar
in geslaagd. Van Hc Schoten, één van de
toonaangevende clubs wat jeugdwerking
betreft in het Antwerpse, komen er vier
talenten over. Elk van hen schopte het al
tot in de nationale selecties (young blackarrows en sommigen zelfs de “echte
nationale ploeg) en we zijn er dan ook
zeker van dat ze deze grote stap met
succes zullen verzilveren. En dus ook dat
ze een mooie aanvulling zullen zijn voor
onze overwegend jonge groep. We heten
Xanne Brys (linksboven), Liesl Faddar
(rechtsboven), Lotte Rabijns (linksonder)
en Mila Verschuere (rechtsonder) van
harte welkom en veel succes bij DHW !
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Een meisje met een verhaal: welkom Linde Verharen !
Zoals geweten durven we de jongste jaren ook al eens net
over de grens kijken. Nederland is vlakbij en we kunnen er
niet omheen: het dameshandbal in Nederland is top,
wereldtop zelfs ! En dat kunnen we heel simpel bewijzen
aangezien ze momenteel regerend wereldkampioen zijn. En
geloof ons vrij, handbal is één van de grootste sporten,
wereldwijd gezien. Dat Nederland daarin zo succesvol is,
heeft de sport een ongelooflijke boost gegeven aldaar. En wij
hebben daar de jongste jaren een beetje mee de vruchten
van geplukt gezien onze ligging.
Ook nu mogen we een speelster uit de Nederlandse
competitie verwelkomen: Linde Verharen. Linde begon op
zeer jonge leeftijd te handballen bij Dongen, via
Raamsdonkveer en PSV belandde ze uiteindelijk erg jong in
de eredivisie bij Handbal Venlo. Daar kende ze enkele
succesvolle jaren maar jammer genoeg moest ze door een
blessure een stapje terugzetten naar Tachos. Linde is ondertussen volledig terug fit, kende
bij Tachos een erg succesvol jaar en ze vindt nu een nieuwe uitdaging bij DHW en enkele
oude bekenden. Linde was ook 5 jaar actief bij de Brabantse handbalschool en maakte deel
uit van Jong Oranje. Ook haar heten we van harte welkom en veel succes bij DHW.

Drie nieuwkomers van het afhakende Achilles Bocholt
We zijn ook nog blij en trots jullie nog 3
nieuwkomers te mogen voorstellen die uit de
Limburgse regio komen. Ze waren vorig seizoen
alle drie actief bij Achilles Bocholt, ploeg die het
nu spijtig genoeg voor bekeken houdt in eerste
nationale. Nadat het nieuws bekend werd
gemaakt konden we Sophie Damen nog
overtuigen om mee in ons verhaal te stappen.
(rechtsboven). De andere twee hadden die
keuze al eerder gemaakt: Rosalie Bobbink
(linksboven) en Joëlle Velter (linksonder). We
vallen in herhaling maar uiteraard heten we ook
dit Limburgse drietal van harte welkom en veel
succes bij DHW !
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We moeten uiteraard ook afscheid nemen van enkele speelsters
Acht nieuwe speelsters en een nieuwe coach, jullie begrijpen dat deze niet zomaar komen.
We gaven al aan dat trainer Rick Stryckers naar Hasselt trekt, in zijn spoor volgt uiteraard
ook zijn echtgenote Sofie Nouwen. En ook Iris Peeters volgt naar Hasselt. Normaal zou ze
bij Bocholt gaan spelen maar de problematiek aldaar deed haar richting Hasselt gaan.
Na één jaar bij onze club nemen we ook afscheid van Sara De Smet. Zij keert terug naar DB
Gent. Vorig seizoen kwamen er 3 jonge meisjes van Hc ’t Noorden maar zij hielden het nu
reeds voor bekeken. De stap was heel groot en ze werden niet gespaard van blessureleed.
Ze gaan terug op lager niveau spelen.
En dan zijn er nog Sara Haazen en Gitte Janssens. Zij kwamen respectievelijk 7 en 6 jaar uit
voor onze club. Beiden kwamen destijds over van buur Uilenspiegel, ploeg waar ze nu ook
terugkeren als jeugdtrainer. Sara en Gitte maakten lang het mooie weer bij onze club en
waren kanjers op hun respectievelijke hoeken, rechts en links. Wij danken hen, en ook de
andere vertrekkers, en wensen iedereen veel succes in de nabije en verre toekomst. Op alle
gebied.

Een dubbele proficiat voor een monument: Rilke Janssens !
We hadden het mooi voorzien, we gingen
hier Rilke Janssens eens figuurlijk in de
bloemetjes zetten. Het afgelopen en
onderbroken seizoen was maar liefst haar
10de al voor DHW. Naast een handvol titels bij
de beloften werd ze ook twee keer kampioen
van België met de eerste ploeg. Een
monument zoals je ze nog weinig tegenkomt
in de sport zeg maar, clubliefde met de
hoofdletter "C" .
Maar Rilke dacht ik kan nog straffer. En ze
gaat dus aan haar elfde seizoen beginnen…
maar met vertraging! Rilke is immers, samen
met Stijn Gijs, in blijde verwachting van een
flinke zoon. We zullen haar de eerste
maanden dus niet op het veld aantreffen maar
naast het terrein, waar ze trouwens ook onze
technische staf een handje zal helpen.
Uiteraard wensen wij uit naam van de hele DHW-familie Rilke en Stijn van harte proficiat !
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Eerste nationale met tien teams !
Het samenstellen van de nieuwe reeksen voor het nieuwe seizoen heeft heel wat voeten in
de aarde gehad. De Coronacrisis zorgde voor een vroegtijdig einde in alle reeksen.
Beslissingen waren er toen nog niet gevallen. DHW stond tweede en had nog uitzicht op de
nationale titel, maar ook onderaan en in tweede nationale was er nog niets beslist.
Er werd dan maar beslist om eerste nationale uit te breiden naar 10 teams: geen zakker en
met DB Gent en Eupen twee stijgers uit tweede. Iets wat iedereen toejuicht want een
competitie met 10 is toch leuker. Hiervan spelen er trouwens 6 de play offs !
Door het plotse wegvallen van Bocholt moest er nog een derde stijger gevonden worden en
die komt toevallig uit dezelfde regio. DHC Overpelt neemt de vrijgekomen plaats in.
Vorige week werd de nieuwe kalender gepubliceerd. Het toeval wil dat DHW de drie
nieuwkomers in eerste nationale op de eerste 3 speeldagen bekampt. We geven alvast een
overzicht van de heenronde, exacte uren volgen nog.
5/9 :

DHW - Ktsv Eupen

12/9 : DHc Overpelt - DHW
19/9 : DHW - Db Gent
26/9 : Fémina Visé – DHW
10/10: DHW - Hc Eynatten
18/10: Hb Sint-Truiden – DHW
24/10: DHW - Hv Uilenspiegel
31/10: DHW- Dhc Waasmunster
14/11: Initia Hasselt - DHW
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