
 

 

 

PERSBERICHT: Chris Lane maakt selectie voor World Series in Amsterdam bekend 

Chris Lane, coach van de Ladies Sevens, heeft vandaag zijn selectie bekend gemaakt voor de World Rugby 

Women’s Sevens Series (22/23 mei) in Amsterdam. Het thuistoernooi vormt voor de Nederlandse 

rugbydames de ultieme voorbereiding op het EK rugby, waar ze in juni om olympische kwalificatie zullen 

spelen. 

Amsterdam is dit seizoen voor het derde jaar op rij speelstad in de World Series. De top-vier van de World 

Series van dit seizoen kwalificeert zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Aangezien 

Amsterdam de afsluitende speelronde van het seizoen vormt, wordt op 23 mei in Amsterdam duidelijk welke 

vier landen zich via de World Series kwalificeren voor de eerste Olympische Spelen ooit voor rugby sevens. 

De Ladies Sevens zijn dit seizoen geen ‘core team’ in de World Series en mogen daardoor alleen deelnemen aan 

het toernooi in Amsterdam. Als gevolg hiervan kunnen ze niet genoeg punten vergaren om kans te maken op 

een olympisch ticket. Toch speelt het toernooi een cruciale rol in de voorbereiding van de dames op het EK. 

Nederland hoopt zich op 13/14 juni (Kazan) en 20/21 juni (Brives) tijdens het EKte kwalificeren voor de 

Olympische Spelen. Hiervoor moet de ploeg het EK winnen. Coach Chris Lane: “Aan de World Series doet de 

gehele wereldtop mee. Het is, een paar weken voor het EK, dan ook de ultieme test om ons te meten met de 

beste rugby sevens landen in de wereld.”  

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 Tessel van Dongen -  10 Annemarije van Rossum The Bassets 

5 Jannicke Ijdens -  11 Paula Schouten AAC 

6 Nikki Weyers The Bassets  12 Tessa Veldhuis AAC 

 

De Ladies Sevens hebben een goede voorbereiding op de World Series doorgemaakt, waarbij afgelopen week 

een kort trainingskamp in Engeland en Frankrijk werd belegd. Coach Chris Lane kijkt uit naar het toernooi: 

“Veel speelsters hebben de afgelopen maanden een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt, waardoor ik meer 

keuze dan ooit had om de selectie voor dit toernooi samen te stellen. Tijdens de World Series kunnen we, 

onder het toeziend oog van ons thuispubliek, het resultaat zien van ons harde werk van de afgelopen 

maanden. Daarnaast kunnen we zeer waardevolle wedstrijdervaring opdoen en een laatste stap zetten in 

aanloop naar het EK. Wij hebben als ploeg maanden naar deze toernooien toegewerkt en zijn blij dat het 

eindelijk zo ver is.”   

 

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. 

Aanwezig zijn bij de World Rugby Women’s Sevens Series in Amsterdam op 22 en/of 23 mei? In de bijlage van 

deze e-mail vindt u meer informatie en een applicatieformulier voor een persaccreditatie tijdens het toernooi. 

Voor interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Metten de Vries via bovenstaande contactgegevens. 
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