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TTV LYBRAE HEERLEN DOET WEER MEE OM DE LANDSTITEL
Het damesteam van eredivisionist TTV Lybrae Consultants Heerlen heeft het team
voor komend seizoen 2016-2017 rond. Nadat men zich eerder verzekerd van de
diensten van Yun Zhang, die overkomt van Den Helder, werd afgelopen week
overeenstemming bereikt met de Chinese Zhuo Xu en werd ook bekend dat Rianne
Strik terugkeert op het oude nest.
Samen met Rachel Gerarts uit de eigen jeugdopleiding is het team compleet en kijkt
men in Heerlen vooruit naar een mogelijk nieuwe landstitel. De laatste en zevende
landstitel dateert immers alweer van 2012.
Al die zeven titels maakte teammanager René Daniels mee: “Na vier magere jaren
merkten we als vereniging dat we nieuwe doelen en ambities moesten gaan nastreven.
Dat moest omdat onze talentvolle speelsters dat willen en verdienen, omdat we dat
zelf graag (weer) wilden én omdat we ons ook gesteund wisten door een ambitieuze
hoofdsponsor. Met twee sterke speelsters op positie 1 en 2 lijken we weer een
kandidaat voor de landstitel al is de concurrentie sterk komend jaar”.
De Chinese Xu is lid van de trainingselectie van Beijing en komt komend jaar trainen
en sparren met de nationale (jeugd-)selecties op Papendal. Daarnaast zal ze dus
competitiewedstrijden gaan spelen voor TTV Lybrae Heerlen. Rianne Strik speelde
vanaf haar achtste tot haar zestiende jaar competitie voor de Heerlense vereniging,
woonde zelfs maar 500 meter van het clubgebouw. Tot haar 20e bleef ze lid van de
veeniging, daarna verhuisde ze naar Amsterdam waar ze ook eredivisie speelde.
Rianne Strik: “Ik vind het super leuk dat ik weer bij mijn oude club kan gaan spelen.
Stiekem vind ik het ook wel een eer dat ik terug gevraagd ben. Het lijkt me leuk om bij
je oude club in een team te spelen dat naar boven kijkt, al begrijp ik ook wel dat ik niet
alle wedstrijden in actie zal komen”.
Naast de vier genoemde speelsters heeft TTV Lybrae Consultants ook nog Laura van
Oppen en Eline Gelderman achter de hand en staan ook speelsters van het nieuw
geformeerde Dames 2-team aan de deur te kloppen.
Ook Marc Essers, directeur van Lybrae Consultants is tevreden. “Ons bedrijf groeit nog
steeds sterk en we zijn dan ook blij dat we kunnen bijdragen aan nieuwe groeiambities van de vereniging zelf. Te lang stilstaan bij het verleden heeft geen zin, je
moet opnieuw uitdagingen zoeken. Ik zou het zelf dan ook bijzonder toejuichen als het
team vanaf 2017-2018 ook Europacup gaat spelen. Dat is feitelijk ook de bedoeling”.
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