
                                                                        
 
Maatschappelijke zetel : C. Buyssestraat 75, 2020 Antwerpen 
Ondernemingsnummer : 883.396.420 
Contact : dhwantwerpen@hotmail.com   www.dhwa.be 

_________________________________________________________________________ 

                           

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

DHW steunt de Taiko-drummers van Araumi Daiko! 

 

Tijdens het “Drakenbootfestival” van september ’15 in de 

Antwerpse Haven maakten de speelsters van DHW United 

Antwerpen kennis met de Taiko-drummers van vzw Araumi 

Daiko. 

 

Al snel werd er overeengekomen dat deze ambiancemakers één 

van de topwedstrijden van DHW zouden komen opluisteren om 

zodoende de ploeg naar een overwinning te stuwen, of beter 

gezegd, te “trommelen”… 

 

Helaas sloeg het noodlot begin december toe. De bestelwagen van de vereniging met daarin 22 

drums werd gestolen. Zowel emotioneel als financieel een zware dobber, als je weet dat het 

ongeveer 1 maand tijd vraagt om een drum te maken. 

 

DHW zou DHW niet zijn, mocht er niet nagedacht worden hoe we de Taiko-drummers zouden 

kunnen helpen. De koppen werden bij elkaar gestoken. Resultaat : de wedstrijden op 6 februari 

2016 (18u30 & 20u15) tegen DHC Waasmunster zullen in het teken staan van de Taiko-

drummers. 

 

Zij laten drums overkomen van hun collega’s uit de buurlanden om de wedstrijden op te luisteren 

en DHW naar de overwinning te “trommelen”. DHW schenkt de opbrengst van de inkomtickets 

aan de vzw Araumi Daiko, om zo haar steentje bij te dragen voor de aanmaak van nieuwe drums. 

 

Er zal voor de wedstrijd van het 1e team ook een receptie gehouden worden, met de nodige 

“drank & spijzen”, waarvoor iedereen kan inschrijven. Ook de sponsors van DHW zullen hierop 

uitgenodigd worden. “Port of Antwerp” bevestigde reeds zijn aanwezigheid. 

 

Mis deze unieke gebeurtenis niet! U slaat bovendien 2 vliegen in één klap. U woont 

spektakelrijke dameshandbalwedstrijden bij die live ondersteund worden door de Taiko-

drummers, die u zodoende mee steunt bij de heropbouw van hun instrumenten. 
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