
 

 

 

PERSBERICHT: Chris Lane maakt selectie voor Hong Kong Sevens bekend 

Coach Chris Lane heeft vandaag zijn selectie bekend gemaakt voor de Hong Kong Sevens 

(27-29 maart). Direct na afloop van het toernooi in Hong Kong reist de selectie door naar Japan, 

waar diverse oefenwedstrijden worden gespeeld tegen de nationale ploeg van Japan.   

Het toernooi in Hong Kong is het tweede internationale toernooi in de voorbereiding van de Ladies 

Sevens op het EK, dat verdeeld over twee speelrondes in juni plaatsvindt. Tijdens het EK hopen de 

Nederlandse rugbydames kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen. Hiervoor zal de ploeg 

Europees kampioen moeten worden.  

In Hong Kong zijn de Ladies Sevens ingedeeld in een poule met Japan, Papua Nieuw Guinea en 

Tunesië. Aan het toernooi doen verder onder andere Canada, China en Argentinië mee. 

De volgende twaalf speelsters zijn geselecteerd: 

# Naam Vereniging  # Naam Vereniging 

1 Anne Hielckert RC Eemland  7 Lorraine Laros SRC Thor 

2 Pien Selbeck AAC  8 Pleuni Kievit The Dukes 

3 Joyce van Altena RC Hilversum  9 Marsha Volker Amstelveen 

4 Dorien Eppink RUC  10 Annemarije van Rossum The Bassets 

5 Tessel van Dongen -  11 Paula Schouten AAC 

6 Nikki Weyers The Bassets  12 Tessa Veldhuis AAC 

 

In Hong Kong zullen captain Anne Hielckert en vice-captain Pien Selbeck weer aansluiten bij de 

groep. Het duo kreeg de afgelopen weken de kans om mee te trainen met de Australische 

Queensland Redds, waarmee ze deelgenomen hebben aan de Australische kampioenschappen. 

Verder keren Tessel van Dongen en Tessa Veldhuis terug in de selectie, terwijl Nikki Weyers haar 

debuut maakt in de wedstrijdselectie.  

Coach Chris Lane: "Het is een luxe om aanpassingen te moeten maken in een team dat recent een 

toernooi heeft gewonnen. We gaan naar Hong Kong met een team in vorm. Een aantal van de 

speelsters waren niet geselecteerd voor ons laatste toernooi in Las Vegas, maar hebben de afgelopen 

weken op de training laten zien dat ze deze selectie verdienen. Deze trip biedt ons nog een kans om 

onder toernooiomstandigheden te spelen tegen internationale toplanden. Vervolgens reizen we door 

naar Japan, waar we een week lang zullen trainen met en tegen speelsters van internationale klasse. 

Daarnaast zullen we vier oefenwedstrijden spelen tegen de nationale ploeg van Japan, onder het 

toeziend oog van meer dan 40.000 toeschouwers die bij de World Series voor mannen aanwezig 

zullen zijn. Ervaringen als deze zijn cruciaal in onze voorbereiding op het EK in juni." 

 

 

 

 

 

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 via  

06-49866922 of metten@topsportamsterdam.nl. 

http://www.ladiessevensrugby.nl/
https://www.facebook.com/dutch7sladies
https://twitter.com/ladies7NL
mailto:metten@topsportamsterdam.nl

