
 

 

 

PERSBERICHT: Coach Ladies Sevens Rugby maakt selectie voor USA Sevens bekend 

Chris Lane, coach van de Nederlandse rugbydames, heeft afgelopen weekend zijn selectie bekend 

gemaakt voor de USA Sevens (13-15 februari). Het toernooi in Las Vegas vormt een belangrijk 

onderdeel van de voorbereiding van de rugbydames op de Europese kampioenschappen in juni, 

waar olympische kwalificatie afgedwongen kan worden.  

In Las Vegas zijn de Ladies Sevens ingedeeld in de Elite division, een invitatietoernooi waaraan de 

twaalf sterkste teams meedoen. Naast de Nederlandse dames hebben onder andere de nationale 

ploegen van Argentinië, Canada en Japan zich ingeschreven. 

De volgende twaalf speelsters zijn geselecteerd: 

1 Anne Hielckert 5 Mireille Nieuwenhuis 9 Marsha Volker 

2 Pien Selbeck 6 Elke van Meer 10 Annemarije van Rossum 

3 Jannicke IJdens 7 Lorraine Laros 11 Nicole Kwee 

4 Yasmin Gunner 8 Pleuni Kievit 12 Paula Schouten 

 

Maar liefst vier speelsters maken in Las Vegas hun debuut in de wedstrijdselectie.Yasmin Gunner en 

Mireille Nieuwenhuis zijn de afgelopen periode doorgestroomd vanuit het Development programma, 

Marsha Volker en Pleuni Kievit vanuit het onder 18 team. Coach Chris Lane is erg enthousiast over 

hun ontwikkeling. “Dit is een belangrijke stap voor ons team, waarbij vergrootte interne concurrentie 

moet leiden tot excellentie. Ik kijk er naar uit om de nieuwe speelsters nu ook in wedstrijdverband in 

actie te zien.” 

De coach is tevreden over de voortgang die de ploeg de afgelopen maanden heeft geboekt: “De 

voorbereiding op Las Vegas verloopt erg goed. We hebben de afgelopen tijd regelmatig tegen 

mannengespeeld, om ons te kunnen meten met tegenstanders die net een stukje sneller en sterker 

dan wij zijn. De volgende stap in onze ontwikkeling is het toernooi in Las Vegas. Dankzij de 

toevoeging van de nieuwe speelsters en de ontwikkeling van de huidige speelsterskunnen we in Las 

Vegas een veel snellere speelstijl hanteren. Ik kijk erg uit naar het resultaat hiervan.” 

 

Noot voor redactie 

Kijk voor meer informatie over de Ladies Sevens op www.ladiessevensrugby.nl, op Facebook of 

Twitter. Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Metten de Vries van 

Topsport Amsterdam via 06-49866922 of metten@topsportamsterdam.nl. 

Op dinsdag 3 februari (morgen!), van 12.30 - 13.30, houden de Ladies Sevens een persconferentie in 

het Nationaal Rugby Centrum (Bok de Korverweg 6, 1067HR Amsterdam), waarbij de laatste 

ontwikkelingen binnen het programma en de wedstrijdselectie toegelicht worden. Ook blikt de ploeg 

vooruit op de mogelijke kwalificatieroutes voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. 

Aansluitend is er de mogelijkheid om een training van de dames te bezoeken. Geïnteresseerden 

kunnen zich aanmelden bij Metten de Vries via metten@topsportamsterdam.nl of 06-49866922.  
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