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Meisjes Sevenscompetitie van start in Nederland 
 
Amsterdam – In 2016 zal op de Olympische Spelen van Rio voor de eerste keer Rugby Sevens gespeeld gaan 
worden. Om ook jongere meiden de kans te geven deze sport te laten beoefenen is er sinds dit seizoen een 

Meisjes Sevenscompetitie. Dit is een van de eerste Sevenscompetities voor meisjes ter wereld. Vanaf zondag 27 

oktober organiseert de Nederlandse Rugby Bond (NRB) een reeks wedstrijden voor meiden 12 t/m 18 jaar.  
 

De competitie is een mooie kans voor ieder meisje om de top te behalen. Vanuit de Meisjes Sevenscompetitie is 
het mogelijk om gescout te worden voor een van de talentprogramma’s. Het eerste meisje is al gescout! 

 

Voor en na de Meisjes Sevenscompetitiewedstrijden is het mogelijk om naar de Dutch Sevens Ladies te kijken. De 
dames spelen oefenwedstrijden op het sportcomplex van Rugbyclub Haarlem. De eerste wedstrijd zal starten om 

10:30. Om 13:00 wordt er een Meet&Greet georganiseerd met de dames van de Dutch Sevens Ladies. De meisjes 
die meedoen aan de Meisjes Sevenscompetitie kunnen hier aan deelnemen. Tijdens de Meet&Greet krijgen de 

meisjes de kans om hun brandende vragen te stellen aan de dames van het Nederlands team.  

 
Bondscoach van het Nederlands onder 18 team, Sascha Werlich, vertelt over de competitie: “Alle meiden die zin 

hebben kunnen meespelen. Een meisje hoeft niet geregistreerd te staan bij de NRB en hoeft ook geen lid te zijn 
van een club.” 

 
Meer informatie? http://www.rugby.nl/competitie/nrb-sevens-series-meisjes   
 

 

Noot voor de redactie: 
Voor informatie en eventuele vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Bondsbureau  020 48 08 100   

info@rugby.nl  
www.rugby.nl  

Willem de Jong  06 46 42 55 00 
 
Pers kan zich aanmelden om op 27 oktober bij Rugbyclub Haarlem aanwezig te zijn bij de Meet&Greet, start Meisjes 
Sevenscompetitie en de oefenwedstrijden van de Dutch Sevens Ladies bij: 
Martijn Mol  06 49 818 892 

   martijnmol@rugby.nl 
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