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De Nederlandse Dames Rugby Sevens steken mannen hart onder de riem tijdens 
Movember 
De Dutch 7s Ladies zijn de eerste vrouwelijke ambassadeurs voor snorrencampagne tegen 
prostaatkanker.  
 
Tijdens Movember (november) laten duizenden mannen hun snor staan om aandacht  
te vragen voor de prostaat- en teelbalkanker en geld in te zamelen voor onderzoek. 
Vrouwen staan de mannen bij in deze harige maand door zelf fondsen te werven en 
het gesprek aan te gaan over de gezondheid van mannen. De Dutch 7s Ladies gaan in 
de strijd voorop en geven hiermee het goede voorbeeld aan àlle vrouwen van 
Nederland.  
 
“Als topsporters weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om goed voor je lichaam te 
zorgen. Maar bovenal weten wij hoe het is om, samen met je team, te vechten voor een 
belangrijke zaak. Daarom willen wij onze vriendjes, broers, mede-rugby’ers en alle andere 
mannen een hart onder de riem steken tijdens Movember. We dagen alle mannen uit mee te 
doen!” aldus Tessa Veldhuis, een van de Nederlandse Dames Sevens speelsters. 
 
Vrouwen en Movember 
Nu Movember al een week bezig is, vragen vrouwen zich af hoe zij aan Movember kunnen 
bijdragen. Immers, een snor kunnen zij niet laten staan. Movember nodigt alle vrouwen in 
Nederland uit de mannen in hun omgeving te vertellen over Movember, taboes rondom 
gezondheidsklachten bij mannen te doorbreken door deze te bespreken, en de ontspruitende 
snorren te complimenteren. “Het mag niet van mijn vrouw.” Is een veelgehoord excuus bij 
mannen. Daarom vragen de Dutch 7s Ladies vrouwen de mannen lekker eigenwijs te zijn,  
de snor te omarmen en daarmee de aandacht te vestigen op voor de gezondheid van 
mannen. 
 
Dutch 7s Ladies 
Rugby Sevens is een rugbyvorm waarbij twee teams van zeven spelers de strijd met elkaar 
aangaan op een heel rugbyveld. Een wedstrijd duurt twee keer zeven minuten, waarin de 
spelers alles geven en hun talenten: explosiviteit, behendigheid en uithoudingsvermogen, op 
de proef worden gesteld. In 2016 zal Rugby Sevens voor de eerste keer onderdeel zijn van 
de Olympische Spelen. De Dutch 7s Ladies zitten in een professioneel programma en 
trainen fulltime in Amsterdam. Met de Dutch 7s Ladies als MoSistas beschikt Movember over 
een 14-tal stoere vrouwen die houden van snorren en zowel voor mannen als vrouwen een 
voorbeeld zijn in de strijd tegen prostaat- en teelbalkanker. De Dutch 7s Ladies staan op 
nummer 10 van de wereldranglijst vrouwenrugbyteams. 
 
-- 
Over Movember 
In 2003 startte een groep vrienden Movember in Australië. Zij zochten een toegankelijke 
manier om aandacht te vragen voor een serieus, typisch mannelijk probleem. In de snor 
vonden zij dit middel, waarmee mannen letterlijk iets aan hun uiterlijk veranderen om het 
taboe rond gezondheidsklachten bij mannen te doorbreken. Als snel breidde de campagne 
zich uit. Vorig jaar is wereldwijd € 99,6 miljoen opgehaald door 1,1 miljoen mannen (Mo 
Bros) en vrouwen (Mo Sistas) in 21 verschillende landen.  
 
Dit jaar wordt Movember voor de vijfde keer georganiseerd in Nederland. In 2012 haalden 
7500 deelnemers samen ruim €500.000,- op voor prostaatkankeronderzoek uitgevoerd door 
het Nederlands Kanker Instituut. In 2013 laten onder mee Edgar Davids, Hans van 
Breukelen, Rintje Ritsma, Humberto Tan, Ahmed Marcouch en Bas Kosters hun snor staan 



in het kader van Movember. Momenteel doen er al meer dan 13.500 mannen en vrouwen 
mee met de campagne. 
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Voor meer informatie over Movember en beeldmateriaal van de Dutch Sevens Ladies kunt u 
contact opnemen met Tessa Hagen via 06-55726114 / 020-5205280 / tessa@bkb.nl 
 
 


