
PERSBERICHT: Ladies Sevens Rugby wint USA Sevens toernooi in Las Vegas

De Ladies Sevens, de Nederlandse nationale rugbydames, hebben in Las Vegas de Elite Women's 
Division gewonnen tijdens de USA Sevens. In de finale werden de Aptoella Angels verslagen (14-0).

Het toernooi in Las Vegas was door de Ladies Sevens al in een vroeg stadium geïdentificeerd als 
belangrijk toernooi in de voorbereiding op kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2016. De 
technische staf acht wedstrijdervaring op het hoogste niveau als onmisbaar om olympische 
kwalificatie af te dwingen. Aan de USA Sevens namen onder andere de nationale ploegen van Japan 
en Argentinië deel, net als sterke invitatieteams uit Canada en de Verenigde Staten.

In de groepsfase waren de Ladies Sevens ingedeeld bij de Maple Leafs en Atlantis, twee ploegen 
waarin internationals van Canada en de VS speelden. De poule werd aangevuld door het tweede 
team van Japan. De Nederlandse rugbysters openden met verlies tegen de Maple Leafs (14-19), maar 
veroverden vervolgens de tweede plaats dankzij winst op Atlantis (26-7) en Japan 2 (19-14).

Op de tweede dag zetten de Ladies Sevens de winstreeks voort met overwinningen op Argentinië
(22-7) en de Maple Leafs 2 (10-5), waardoor de dames op zondag uit mochten komen in de finale. In 
het Sam Boyd Stadium zagen duizenden toeschouwers hoe de Ladies Sevens tegen de Aptoella 
Angels al snel op 14-0 voorsprong kwamen en in de tweede helft niet meer in gevaar kwamen.

Coach Chris Lane kijkt tevreden terug op de USA Sevens: “Van tevoren hadden we het doel gesteld 
om de finale te halen en voor een groot publiek te spelen. We hebben de afgelopen maanden hard 
gewerkt aan ons spel en hebben dat nu ook in wedstrijdverband laten zien. Hierdoor hebben we 
wedstrijden gewonnen die we een paar maanden geleden nog hadden verloren en hebben we In de 
finale ons beste rugby van het toernooi laten zien. Deze overwinning is een beloning voor ons harde 
werk en een eerste stap op weg naar het EK in juni. De dames hebben hun eerste succes geproefd en 
zullen hongeriger dan ooit zijn om zich te blijven ontwikkelen.”

De Ladies Sevens keren morgen terug in Nederland, om zich voor te bereiden op de Hong Kong 
Sevens (26-27 maart), Tokyo Sevens (4-5 april) en World Series in Amsterdam (22-23 mei). De dames 
werken hiermee toe naar het EK, dat verdeeld over twee rondes plaatsvindt in Kazan (13-14 juni) en 
Brives (20-21 juni). De winnaar van het EK kwalificeert zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen.

Noot voor redactie
Kijk voor meer informatie over de Ladies Sevens op www.ladiessevensrugby.nl, op Facebook of 
Twitter. Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Metten de Vries van 
Topsport Amsterdam via 06-49866922 of metten@topsportamsterdam.nl.

Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam heeft per 1 september 2014 het 
programmamanagement van Ladies Sevens Rugby overgenomen van de Nederlandse Rugby Bond 
(NRB). KLIK HIER voor meer informatie over deze overgang. 


