
 

 

 

PERSBERICHT: Chris Lane maakt selectie voor Europese olympische qualifier bekend 

Bondscoach Chris Lane heeft bekend gemaakt welke twaalf speelsters zijn geselecteerd voor de 

Europese qualifier voor de Olympische Spelen. In Lissabon moeten de Ladies Sevens bij de top-drie 

eindigen om hun olympische droom te vervolgen. 

De Europese qualifier vormt voor de Ladies Sevens een cruciale tussenstop in hun olympische 

kwalificatie. De ploeg moet komend weekend in de top-drie eindigen om mee te mogen doen aan de 

World qualifier, die in 2016 zal plaatsvinden. Aldaar zullen zestien landen strijden om één olympisch 

ticket. 

Lane: “We gaan met één doel naar Portugal. Top-drie eindigen is een meer dan realistische 

verwachting en een vereiste om onze olympische droom te blijven najagen. We hebben na de 

teleurstellende zesde plaats bij het EK de knop omgezet om ons goed voor te bereiden op de 

Europese qualifier. De ploeg weet wat ze moeten doen en is klaar om deze prestatie te leveren.” 

De volgende twaalf speelsters zijn geselecteerd: 

# Naam Vereniging # Naam Vereniging 

1 Anne Hielckert RC Eemland 7 Dorien Eppink RUS 

2 Pien Selbeck AAC 8 Pleuni Kievit The Dukes 

3 Joyce van Altena RC Hilversum 9 Francien van den Berg RUS 

4 Tessel van Dongen - 10 Elisabeth Geertsema AAC 

5 Sanne Klem URC 11 Lorraine Laros SRC Thor 

6 Nikki Weyers The Bassets 12 Tessa Veldhuis AAC 

 

Twee speelsters maken in Lissabon hun debuut in de selectie: Francien van den Berg en Elisabeth 

Geertsema. Chris Lane over zijn twee debutanten: “Beide speelsters komen vanuit het clubrugby en 

hebben daar laten zien succesvol en consistent te zijn. Beiden spelen al lange tijd rugby en stonden al 

lang op de radar van ons team. Deze ontwikkelingen zijn het resultaat van de afgelopen achttien 

maanden, waarin we de aansluiting tussen het programma en de clubs onder andere via de NRB 

Series hebben vergroot. Ook wij plukken daarvan de vruchten met nieuwe talenten voor ons Elite en 

Development team.  

 

 

 

 

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. Tijdens het toernooi kunt u schakelen met 

teammanager Martijn Mol via 06-49818892, die in Lissabon aanwezig zal zijn. 

http://www.ladiessevensrugby.nl/
https://www.facebook.com/dutch7sladies
https://twitter.com/ladies7NL
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