Westa versterkt zich voor volgend seizoen
Li Nan Sun, Ibrahim Yildizlar en
Lode Hulshof maken de overstap
naar Westa. Een mix van ervaring en
jong talent zo zou je aanwinsten
kunnen typeren. Li Nan Sun, reeds
jarenlang als hoofdtrainster bij
Westa actief, komt over van TTV
Heerlen. Zij gaat het jonge eredivisie
damesteam van de nodige ervaring
voorzien. Ibrahim Yildizlar, de
achttien jaar jonge Rotterdammer,
zal komend seizoen het heren
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eredivisieteam versterken.
Bij het reserveteam, uitkomend in de 3e divisie, zullen de 12-jarige Kas van
Oost en de 13-jarige Lode Hulshof hun debuut maken bij de senioren op
landelijk niveau.
Met de genoemde toevoegingen zijn de landelijke seniorenteams voor zowel dames alsook
heren compleet voor het komende seizoen. Het Westa herenteam bestaat naast Ibrahim
Yildizlar verder uit Liu Qiang, Rino Alberts, Eric Agamyan en Bob Franssen. Met Li Nan Sun,
Amber van de Velde, Karlijn van Lierop, Vicky Schijven, Emma van de Zanden en Kelly van
Zon is de formatie van de Westa dames compleet.
Voor veel mensen zal de overstap van Yildizlar verrassend zijn. Voor Westa en hemzelf
echter niet. “Westa geeft mij een goed gevoel”, legt Yildizlar uit. ‘’Westa staat bekend als een
van de toonaangevende jeugdopleidingen van Nederland. Ik ben enorm blij en trots dat
Westa mij de kans geeft om eredivisie te spelen. Daarnaast beschikt Westa over een sterke
trainersstaf die van mij een betere tafeltennisser gaat maken’’.
Bestuurslid tafeltennis Marco Akkermans is blij met de nieuwe aanwinsten. “Met Li Nan en
Ibrahim hebben wij onze eredivisieteams voor komend seizoen compleet. Li Nan zorgt voor
de nodige ervaring voor de jonge speelsters en staat garant voor de nodige punten.
Daarnaast kennen wij haar inmiddels als een fantastische trainster. Bij de heren zochten we
een jonge talentvolle speler met ambities. Ibrahim begon op relatief late leeftijd met
tafeltennis maar door zijn talent en trainingsarbeid weet hij zich snel te ontwikkelen. In hem
zien we een speler voor de toekomst. Met de deskundigheid van onze trainers Remi Beelen
en Li Nan Sun willen wij Ibrahim bijstaan in zijn grote ambities.” Ook over de komst van Lode
Hulshof is Marco Akkermans te spreken. “De komst van Lode past perfect binnen de visie
van Westa. Onze ambitie is het beste uit talentvolle jeugd -spelers en -speelsters te halen en
hen te begeleiden naar het hoogst mogelijke niveau. Via het reserveteam willen we spelers
als Lode Hulshof , Kas van Oost en overige aanstormende talenten door laten stromen naar
eredivisieniveau om zo op termijn weer mee te kunnen strijden om de nationale titel.”

