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betreffende: match preview Malta vs. Nederland XV 
 
 
Amsterdam, 1 april 2014 
 
L.S., 
 
Zaterdag aanstaande begint het grote werk weer. Na een spannende eindstrijd om het kampioen-
schap en een mooie finale,  is bondscoach Alex Chang weer aan “zijn” periode met de beste van de 
beste spelers uit Nederland begonnen aan het interland seizoen. Begonnen met een trainingssquad 
van zo’n 50 spelers, welke àlle trainingen door heel Nederland reisden om zich een plek in de wed-
strijdselectie te werken. Uiteindelijk zijn er 3 wedstrijden georganiseerd om de verschillende kwalitei-
ten op verschillende posities te testen. 
 
Afgelopen zaterdag is er bij de LRC DIOK een tweetal oefenwedstrijden gespeeld (tegen Leiden De-
fenders en de BAG). Direct na deze wedstrijden heeft Chang de selectie voor de wedstrijd tegen Malta 
bekend heeft gemaakt. 
 
Met enige trots presenteren wij u hierbij de selectie voor de wedstrijd tegen Malta. 
 
Rob van de Velden CAS RC 
Amir Ramaker Haagsche RC 
Bart-Jan Romijn Haagsche RC 
Floris Kieft Haagsche RC 
Huey van Vliet Haagsche RC 
Johan van Vliet Haagsche RC 
Pieter Mol Haagsche RC 
Tony Illstons Haagsche RC 
Leon Koenen LRC DIOK 
Vincent Grimbergen LRC DIOK 
Dirk Danen RC Hilversum 
Maurice Stahlecker RC Hilversum 
Rik Roovers RC Hilversum 
Storm Carroll RC Hilversum 
Andy Darlington RC 't Gooi 
Bart Viguurs RC the Dukes 
Catalin Buburuzan RC the Dukes 

Costin Buburuzan RC the Dukes 
Hesam Fahimi RC the Dukes 
Maarten van Osch RC the Dukes 
Norbecio Mambo RC the Dukes 
Rik van Balkom RC the Dukes 
Frank Nijenhuis Rotterdamse SRC 
 
De staff zal bestaan uit: 
 
Alex Chang coach 
Simon Green assistant coach 
Mathew Cripps assistant coach 
Oetze van der Meer team dokter 
Tasu Koop team fysio 
Arnold Michel manager 
Tim Schumacher manager 
 

 
 
De wedstrijd wordt zaterdag as. gespeeld in het Hibrerians stadion bij Valetta. De kick-off staat ge-
pland voor 14:00 uur. Helaas zal er geen live-feed van de wedstrijd zijn. Voor diegene met facebook 
kunnen de hoogte punten volgen op: www.facebook.com/rugbynieuws?fref=ts  
 
De volgende wedstrijd is zaterdag 12 april op het NRCA tegen Kroatië. Wanneer Nederland ook déze 
wedstrijd gaat winnen, zal het team wederom promoveren naar de ENC 1B poule. Volg de officiële 
uitslagen op de FIRA web-site: www.fira-aer-rugby.com/competition-45.htm 
 
 
Met 0vale groeten, 
namens staf en management, 
 
Tim en Arnold 
managers HXV 


