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Competitiestart voor onze meisjes met (minstens) een week uitgesteld ! 
 
Komende zaterdag ontwaakt in België de handbalwereld uit een lange periode van 
inactiviteit. Heel de wereld is in de ban van een virus en uiteraard ontsnapte ook de 
sportwereld daar niet aan. Dit weekend begint de nieuwe competitie maar niemand weet 
voor hoelang en wat er ons allemaal  te wachten staat. Dat we geen “normaal” verloop gaan 
krijgen, daar is iedereen het over eens. Getuige daarvan het feit dat er ook nu op speeldag 1 
in de damescompetitie al twee matchen zijn uitgesteld door Covid-besmettingen binnen een 
team. Begin van de week was al duidelijk dat DHC Waasmunster-Fémina Visé niet doorging, 
vandaag viel ook het doek over onze wedstrijd. De match tegen HC Eynatten gaat niet door 
wegens coronagevallen bij onze tegenstander uit Duitstalig België. We kunnen enkel hopen 
dat wij als team het ellendige virus buiten kunnen houden. 
 

Toch even resumeren, de laatste match dateert al van 8 maart. Zeggen en schrijven dik 7 
maanden terug. De competitie 2019/2020 werd (terecht) stopgezet en er werden geen 
prijzen uitgereikt, ook geen degradanten aangewezen trouwens. DHW kampeerde toen op 
een tweede plaats en had nog uitzicht op een finale. In die 7 maanden veranderde er heel 
wat binnen de club. Speelsters gingen en kwamen, trainer Rick Stryckers zocht andere 
oorden op en werd vervangen door Stefaan Evens. De voorbereiding verliep met horten en 
stoten door corona, waarbij Antwerpen in de zomer nog onderhevig was aan extra-strenge 
plaatselijke maatregelen. Alle voorziene oefenmatchen in augustus, tegen Nederlandse en 
Duitse teams, vielen weg. In september mocht er wel terug gespeeld worden maar bleef het 
beperkt tot Belgische tegenstanders, nood breekt wet weet u wel. De zeven maanden 
overbruggen was dus een lastige opdracht op mentaal en fysiek vlak, de vele kwaaltjes die 
de groep teisterden waren daarvan een stille getuige. 
 
Of we klaar zijn voor de start, dat valt af te wachten. Feit is dat ook onze tegenstanders geen 
ideale voorbereiding kenden natuurlijk. We zagen wel vele nieuwe jonge gezichten in onze 
groep, echte talenten zeg maar. Voor enkele onder hen wordt het een debuut op het 
hoogste niveau. Een hele stap maar we hebben er het volste vertrouwen in.  
De competitie kreeg tijdens deze corona-periode een complete “make-over”. Van 8 naar 10 
teams waarbij DB Gent, DHC Overpelt en HV Eupen overkwamen uit tweede nationale. 
Door de late start werden ook de play-offs geschrapt, enkel de eerste twee spelen op het 
einde nog een finale naar een “best off three”. De concurrentie inschatten is momenteel 
lastig al zullen we traditiegetrouw rekening moeten houden met Initia Hasselt, HB Sint-
Truiden en Fémina Visé. En ook de buren van Uilenspiegel kwamen goed voor de dag in 
onze onderlinge oefenmatch (27-27).  
 
De match tegen HC Eynatten gaat dus zaterdag jammer genoeg niet door. Het wordt nu 
uitkijken of we volgend weekend wel aan de slag kunnen, dan staat de altijd lastige 
verplaatsing naar Sint-Truiden op het programma. Uiteraard ook dit onder voorbehoud en 
zonder tegenbericht. Het zal een heel seizoen lang van dat zijn, vrezen we… Stay Safe ! 
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