
   
 

 
 
 
 
 
 

- Persbericht - 
 
Primeur voor Nederlandse Rugby Bond 

Start van het Nationale Training Centrum voor rugbymannen 
 
Amsterdam, 2 augustus 2014. De Nederlandse Rugby Bond is in samenwerking met Topsport Amsterdam op 1 

augustus het Nationaal Training Centrum gestart : een fulltime trainings- en topsportcentrum. Op het Nationaal 

Rugby Centrum Amsterdam (NRCA) gaan 36 geselecteerde spelers tussen de 17 en 25 jaar vanaf vandaag de 

rugbysport professioneel beoefenen.  Doel van het fulltime trainingsprogramma is kwalificatie oor het WK Rugby 

in Japan in 2019. 

 

Als aftrap van dit unieke programma voor rugbyend Nederland zijn de heren meteen een heel weekend op het NRCA 

aan het trainen. De geselecteerde spelers combineren opleiding en het topsport rugbyprogramma doordeweeks en 

spelen in het weekend bij hun eigen club in de competitie mee. In het gehele programma wat de speler doorloopt 

(NTC + club) staat de individuele ontwikkeling van de speler centraal. Iedere speler ontwikkelt dan ook met alle 

betrokkenen een Persoonlijk Ontwikkelings Plan welke leidend is. De 36 spelers werden geselecteerd uit de meer 

dan 70 aanmeldingen, na een uitvoerige procedure waar onder andere twee interviewrondes en een medische 

keuring deel van uitmaakten.   

 

Sevens 

Tijdens het introductieweekend is er nog meer te beleven op het NRCA. Op zaterdag spelen de Dutch Ladies Sevens 

gedurende de dag drie vriendschappelijke wedstrijden tegen Sakura Sevens, het nationale Sevens team van Japan. 

De wedstrijden worden om 11.00, 13.30 en 16.00 uur gespeeld. Iedereen is welkom om de dames aan te moedigen 

en om te zien hoe het Nationaal Training Centrum aftrapt. 

 

 
=================================================================================================== 
Meer informatie over de NRB kunt u vinden op: 
- Nederlandse Rugby Bond;     http://www.rugby.nl 
=================================================================================================== 

In de bijlage treft u de lijst van geselecteerde spelers en het programma voor dit weekend aan. 
 
Contactpersoon Nederlandse Rugby Bond: 
Anneke Sliedrecht, communicatie@rugby.nl, 020 48 08 105 / 06 53 73 35 30 
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