
 

 

 

Persbericht – Ladies Sevens eindigen als zesde bij EK Rugby 

Bij de tweede ronde van het Europees Kampioenschap zijn de Ladies Sevens, de nationale rugby sevens 

dames, als zesde geëindigd. Ook in de overall EK-ranking, gebaseerd op de resultaten van de twee EK-rondes, 

zijn de Nederlandse dames zesde geworden. De ploeg richt zich nu op de Europese qualifier van volgende 

maand om de olympische kwalificatieroute te vervolgen. 

Na de teleurstellende zesde plaats bij de eerste EK-ronde in Kazan van vorige week gingen de rugbydames op 

zoek naar een betere prestatie in Brive. Na een moeizame start tegen Wales (21-19 winst) vonden ze hun ritme 

terug met overwinningen op Portugal (28-0) en gastland Frankrijk (20-10), dat vandaag de Europese titel en 

olympische kwalificatie opeiste. Hiermee kwalificeerden de Ladies Sevens zich als groepswinnaar voor de 

kwartfinales op dag twee. 

In de kwartfinale kwamen de Ladies Sevens opnieuw uit tegen Spanje, dat ook vorige week in de kwartfinale de 

tegenstander was. Dit maal gingen de Nederlandse rugbysters de rust in met een 10-5 voorsprong, maar kwam 

Spanje in de tweede helft langszij (10-28). Het toernooi bleek vervolgens een vrijwel exacte kopie van de eerste 

speelronde te worden. Ook dit keer won de ploeg van Wales (31-12), maar moest ze haar meerdere erkennen 

in Ierland. Net als in de eerste ronde eindigde Nederland als zesde in de eindstand. 

Coach Chris Lane kijkt teleurgesteld terug op het EK: “We kwamen hier met de ambitie om mee te dingen om 

olympische kwalificatie, maar waren in beide speelrondes niet goed genoeg. Onze olympische droom is nog 

steeds levend, maar we zullen op de beslissende momenten beter moeten presteren om ons volgend jaar te 

kunnen kwalificeren.” 

Voor hun ‘Road to Rio’ richten de Ladies Sevens zich nu op de Europese qualifier, die op 18/19 juli plaatsvindt 

in Lissabon. De ploeg moet daar in de top-drie eindigen om mee te mogen doen aan de afsluitende mondiale 

qualifier, die in 2016 plaats zal vinden. De locatie en datum hiervan zijn nog onbekend. De winnaar van het 

mondiale kwalificatietoernooi mag deelnemen aan de Olympische Spelen. Daarnaast nemen de rugbysters in 

augustus/september deel aan het kwalificatietoernooi voor de World Series. 

Doordat Nederland buiten de top-vier van het EK is geëindigd, hebben de speelsters de A-status van NOC*NSF 

verloren. Technisch Directeur Krijn de Schutter: “Dit heeft gevolgen voor onze middelen, maar niet voor onze 

missie. We zijn vijf jaar geleden een commitment aangegaan en zullen gezamenlijk een passende vorm vinden 

om onze olympische droom te vervolgen. Naast kwalificatie voor de mondialequalifier zien we kwalificatie voor 

de World Series als cruciaal, om ons zodoende tegen de beste teams van de wereld te kunnen ontwikkelen 

naar het benodigde niveau.” 

 

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. 
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