
 

 

 

PERSBERICHT: Chris Lane maakt selectie voor World Series qualifier bekend 

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

World Series qualifier, die op 22/23 augustus plaatsvindt in Dublin. In Ierland gaan de Nederlandse 

rugbysters er alles aan doen om kwalificatie voor de World Series af te dwingen. 

De World Rugby Women’s Sevens Series is een jaarlijks terugkerend toernooi dat verdeeld wordt 

over meerdere speelrondes. De afgelopen jaren organiseerde Amsterdam één van deze speelrondes.  

Teams met een ‘core-status’ zijn verzekerd van deelname aan alle rondes van de Series. Op dit 

moment hebben de Ladies Sevens geen ‘core-status’. In Dublin zijn er twaalf landen die strijden om 

een plaats in de finale, die recht geeft op deze status. Op de eerste dag zullen de Ladies Sevens het 

achtereenvolgens opnemen tegen Colombia, Kenia en China. 

Coach Chris Lane over het toernooi in Dublin: “Wederom een belangrijk toernooi voor ons. Als we 

ons weten te kwalificeren als core-team voor de Women’s Sevens Series, zijn we zeker van zes 

competitiemomenten waar we tegen de beste teams van de wereld kunnen spelen. Dat is erg goed 

voor de ontwikkeling van de speelsters in het programma in het komende jaar.”  

De volgende twaalf speelsters zijn geselecteerd: 

# Naam Vereniging # Naam Vereniging 

1 Joyce van Altena Hilversum 7 Dorien Eppink RUS 

2 Sanne Klem URC 8 Anne Hielckert RC Eemland 

3 Nikki Weijers The Bassets 9 Annemarije van Rossum The Bassets 

4 Paula Schouten AAC 10 Pleuni Kievit The Dukes 

5 Elke van Meer Tilburg 11 Marsha Volker Amstelveen 

6 Pien Selbeck AAC 12 Jannicke IJdens Groningen 

 

De afgelopen weken hebben vier speelsters besloten om te stoppen bij de Ladies Sevens: Tessel van 

Dongen, Yasmin Gunner, Nicole Kwee en Tessa Veldhuis. Dit viertal is niet beschikbaar geweest voor 

de selectie voor de World Series qualifier.  

 

 

 

 

 

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 Martijn Mol via 06-

49818892 of martijn@topsportamsterdam.nl. Tijdens het toernooi is hij in Dublin aanwezig en 

bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer. 

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