
 

 

 

PERSBERICHT: Chris Lane maakt selectie voor EK Rugby bekend 

Coach Chris Lane heeft zijn twaalftallige selectie voor het EK Rugby bekend gemaakt. Verdeeld over 

twee speelrondes zal Nederland tegen de Europese top strijden om kwalificatie voor de 

Olympische Spelen.  

Het EK vormt voor de Nederlandse rugbysters de eerste kans om kwalificatie voor de Olympische 

Spelen af te dwingen. Op weg naar de Rio 2016 heeft Nederland nog twee kwalificatiekansen over. 

Het EK is voor de Europese landen de eerstvolgende mogelijkheid. De winnaar van het EK, dat 

verdeeld over twee rondes plaatsvindt in Kazan (Rusland) en Brives (Frankrijk), kwalificeert zich 

namelijk rechtstreeks voor de Olympische Spelen. 

Coach Chris Lane is duidelijk over de ambitie van zijn ploeg. "We gaan naar het EK om ons te 

kwalificeren voor Rio. We zijn dit fulltime programma gestart om ons te kwalificeren voor de 

Olympische Spelen en krijgen nu die kans. Het EK wordt een zwaar toernooi, maar we zijn er van 

overtuigd dat het een realistisch doel is. 

De Ladies Sevens hebben aan de World Series in Amsterdam, waar de ploeg teleurstellend elfde 

werd, veel waardevolle lessen overgehouden, aldus Lane: "We hebben een aantal cruciale 

onderdelen van ons spel op wereldniveau kunnen testen. Hierdoor weten we precies waar we tot 

aan het EK aan moeten werken en zullen we goed voorbereid op het EK verschijnen." 

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 Elke van Meer The Dukes 

6 Nikki Weyers The Bassets  12 Tessa Veldhuis AAC 

 

Het EK wordt verdeeld over twee speelrondes. De eerste ronde vindt plaats op 13 en 14 juni in 

Kazan, waarna de tweede ronde op 20 en 21 juni in Brives wordt gehouden. Nederland is in Kazan in 

één groep geplaatst met Duitsland, Wales en Engeland. Het laatstgenoemde land heeft zich al 

gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Mocht Engeland het EK winnen, dan kwalificeert de 

nummer twee zich voor de Olympische Spelen. 

 

 

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.- 
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