
 

 

 

PERSBERICHT: Ladies Sevens op jacht naar kwalificatie voor Olympische Spelen 

De Ladies Sevens, de Nederlandse rugby sevens dames, staan voor een belangrijk jaar. De 

rugbysters zijn nog anderhalf jaar verwijderd van hun grote doel, de Olympische Spelen in Rio de 

Janeiro. In Amsterdam sprak het team vol ambitie over hun progressie en uitdagingen voor 2015. 

Daarnaast werd de kwalificatieroute richting de Olympische Spelen besproken. 

Op het Nationaal Rugby Centrum schetste technisch directeur Krijn de Schutter de twee kansen die 

de Ladies Sevens hebben om de Olympische Spelen in 2016 te halen. De winnaar van het EK rugby, 

dat verdeeld over twee speelrondes in juni 2015 plaatsvindt, kwalificeert zich rechtstreeks voor de 

Olympische Spelen. Daarnaast wordt er in juni 2016 een mondiale qualifier gehouden, ook voor één 

olympisch ticket. De dames kunnen zich hiervoor plaatsen tijdens een separaat Europees 

kwalificatietoernooi in juli 2015. 

In Amsterdam is sinds 2011 een fulltime, professioneel trainingsprogramma ontwikkeld in 

samenwerking met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam. Hierbij is niet alleen 

geïnvesteerd in het seniorenprogramma, maar ook in een onder 18 team en een instroomtraject 

voor atleten uit andere sporten. Het team plukt daar nu de vruchten van, aldus De Schutter: “De 

afgelopen maanden zijn diverse grote talenten doorgestroomd naar het Elite team. Hierdoor ontstaat 

er concurrentie op het hoogste niveau binnen het team, wat weer leidt tot excellentie. Dit moet 

leiden tot een topprestatie tijdens het EK.” 

Anne Hielckert, aanvoerder van de Nederlandse rugbydames, ziet deze ontwikkeling dagelijks terug 

op het veld. “Door de instroom van nieuw talent beseffen we ons allemaal dat we elke dag het 

maximale moeten investeren om een plaats in de wedstrijdselectie te verdienen. Onder Chris Lane 

als coach hebben we op professioneel vlak weer een stap gezet en staan alle neuzen nu dezelfde 

kant op richting kwalificatie voor Rio.” 

Lane, sinds eind 2013 coach van de Ladies, herkent de ontwikkeling die zijn aanvoerder schetst. De 

volgende stap die de ploeg moet zetten, moet volgens de Australiër op het veld gemaakt worden: 

“We hebben zonder twijfel de skills om in de top van de wereld mee te spelen, maar de uitdaging is 

om voldoende wedstrijden te spelen om bij te blijven bij het niveau van de wereldtop. We hebben de 

afgelopen maanden grote stappen kunnen zetten in ons spel, deze veranderingen moeten we nu 

tegen de zwaarst mogelijke tegenstand testen. 

Het eerste testmoment voor de dames vindt nog deze maand plaats tijdens de USA Sevens, van 13 

tot en met 15 februari in Las Vegas. In maart reist de ploeg af naar de Hong Kong Sevens, gevolgd 

door een trainingsstage in Japan, waar Nederland gevraagd is om diverse wedstrijden te spelen.De 

voorbereidingsploeg wordt afgesloten in Europa, waarbij de World Series in Amsterdam het 

belangrijkste toernooi is.  

 

 

 

 



 

 

 

Belangrijke data: 

 13-15 februari:   USA Sevens 

 26-27 maart:   Hong Kong Sevens 

 4-5 april:   Tokyo Sevens (demonstratie wedstrijden) 

 22-23 mei:   Amsterdam Sevens / IRB Womens Sevens World Series 

 13-14 juni:   EK Rugby Sevens I – Kazan (Rusland) 

 20-21 juni:   EK Rugby Sevens II – Brives (Frankrijk) 

 Juli (exacte datum onbekend): Europees Olympisch Kwalificatie Toernooi 

 

Noot voor redactie 

Kijk voor meer informatie over de Ladies Sevens op www.ladiessevensrugby.nl. Voor vragen of 

interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Metten de Vries via 06-49866922 of 

metten@topsportamsterdam.nl. 

http://www.ladiessevensrugby.nl/
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