
 

 

 

PERSBERICHT: Ladies Sevens Rugby zesde bij eerste EK-ronde 

De Ladies Sevens, de Nederlandse nationale rugbydames, zijn in het Russische Kazan zesde 

geworden tijdens de eerste speelronde van het Europees Kampioenschap rugby sevens. Morgen 

reist de ploeg door naar Frankrijk, waar de tweede speelronde volgend weekend wordt afgewerkt. 

In Kazan begonnen de Nederlandse rugbysters uitstekend met overwinningen op Wales (27-7) en 

Duitsland (33-5). Vervolgens speelde de ploeg om de groepswinst tegen Engeland, waarbij de 

Nederlanders met een 5-0 voorsprong de rust in gingen. In de tweede helft boog Engeland de score 

echter om naar 5-26, waardoor Nederland als tweede eindigde in de groep. 

Op dag twee stonden de Ladies Sevens in de kwartfinale tegenover Spanje. Opnieuw volgde een 

spannende wedstrijd met een gelijke stand bij rust, waarna Nederland op jacht ging naar de 

winnende try. In de laatste twee minuten maakten de Spanjaarden echter het verschil (7-21). 

Hierdoor was Nederland veroordeeld tot de strijd om plaats vijf tot en met acht. In dit 'plate 

toernooi' wonnen de Ladies opnieuw van Wales met 12-7, maar kwamen vervolgens te kort tegen 

Ierland (10-14).  Nederland is hiermee als zesde geëindigd bij het EK.  

Volgend weekend volgt in het Franse Brive het tweede deel van het EK. Na afloop worden de 

resultaten van beide toernooien bij elkaar opgeteld. De winnaar van het toernooi kwalificeert zich 

voor de Olympische Spelen, de nummer twee voor de World Qualifier, waar in 2016 zestien landen 

om één ticket voor de Olympische Spelen zullen spelen. De overige Europese landen zullen volgende 

maand in Lissabon spelen om drie extra kwalificatiebewijzen voor de World Qualifier.  

Coach Chris Lane kijkt teleurgesteld terug op het eerste deel van het EK: "Dit resultaat is 

onvoldoende als je olympische kwalificatie wilt afdwingen. Volgende week in Brive moeten we laten 

zien dat die ambitie voor ons niet onrealistisch is. Vervolgens zullen we ons richten op de Europese 

qualifier voor de Spelen, om daar kwalificatie voor de World Qualifier af te dwingen en zo onze 

olympische droom levend te houden.  

 

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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