PERSBERICHT
TTV LYBRAE HEERLEN VERSTERKT ZICH MET ZHANG YUN
Het damesteam van eredivisionist TTV Lybrae Consultants Heerlen heeft zich voor het
komende seizoen 2016‐2017 verzekerd van de diensten van Yun Zhang. De Noord‐
Hollandse speelster met Chinese roots, in het bezit van een Spaans paspoort, komt
over van landskampioen Den Helder.
De komst van Zhang Yun, die inmiddels al 8 jaar in Nederland (Amsterdam) woont,
betekent een versterking voor de Heerlense formatie die volgend seizoen weer
omhoog wil kijken en in ieder geval de play‐offs wil halen. Bestuurslid Technische
Zaken, Marcel Gerarts: “We dienden in ieder geval het vertrek van Li Nan Sun, die
terugkeert naar Westa, op te vangen en dat is met de komst van Yun Zhang alvast
gebeurd. Sterker nog: zij zal alle wedstrijden gaan spelen waardoor onze basis minder
smal wordt in de reguliere competitie. Dat was namelijk het probleem in het afgelopen
seizoen”.
In principe zal het niet bij deze ene versterking blijven in Heerlen. Opnieuw Gerarts:
“We zoeken nog een speelster voor positie 1/2 die samen met Yun Zhang de kar kan
gaan trekken. Verder zal het team bestaan uit de bekende eigen jeugdspeelsters en
bovendien kunnen we in noodgevallen ook putten uit de reserves van het nieuw
opgerichte Dames 2‐team”.
Op korte termijn zal meer duidelijk worden over de definitieve teamsamenstelling van
TTV Lybrae Consultants Heerlen.
Ook Yun Zhang is in haar nopjes: “Ik zocht een nieuwe uitdaging na vier
landskampioenschappen op rij met Den Helder. In Heerlen is men ambitieus en de
roemruchte historie van de vereniging geeft aan dat zij weten hoe men doelen kan
bereiken. In principe teken ik voor een jaar maar is er een optie voor een tweede jaar
waarbij het doel moet zijn om binnen die twee jaar landskampioen te worden”.
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