
 

 

 

Persinformatie Ladies Sevens Rugby – Tweede ronde EK Rugby  

Aankomend weekend 20/21 juni vindt in het Franse Brive de tweede ronde van het EK Rugby 

Sevens plaats. Nadat de Ladies Sevens afgelopen weekend zesde werden bij de eerste 

speelronde, gaat de ploeg in Brive op jacht naar een beter resultaat.  

Selectie 

 

In de selectie zijn twee nieuwe speelsters opgenomen, Dorien Eppink en Sanne Klem. Meer informatie 

 

Speelschema 

 Nederland - Wales   11:28 CET (zaterdag) 

 Nederland - Portugal  14:28 CET (zaterdag) 

 Nederland - Frankrijk  17:50 CET (zaterdag) 

 Kwartfinales    10:00 / 10:22 / 10:44 / 11:06 CET (zondag) 

 Halve finales  13:56 / 14:18 CET (zondag) 

 Finale   17:10 CET (zondag) 

 

Via de website www.ladiessevensrugby.nl en @ladies7nl wordt verslag gedaan van de resultaten van 

de dames in Kazan. Via onze website volgt tevens meer informatie over de beschikbare live stream. 

Interviews 

Coach Chris Lane en de speelsters zijn aan het einde van beide wedstrijddagen bereikbaar voor 

interviews. Mediavertegenwoordigers worden verzocht om contact op te nemen met Metten de Vries 

via +31649866922 om een interview aan te vragen.  

 

Rio 2016 

Het EK Rugby Sevens bestaat uit twee identieke speelrondes. De winnaar over twee rondes gezien 

kwalificeert zich voor Rio 2016. Mocht Engeland, dat zich al voor de Olympische Spelen heeft 

gekwalificeerd, het EK winnen, dan kwalificeert de nummer twee van het EK zich voor Rio 2016. De 

overige Europese landen kunnen een olympisch ticket behalen via de World Qualifier in 2016, waar 

één deelnamebewijs wordt verdeeld onder zestien ploegen. Kwalificatie voor de World Qualifier kan 

afgedwongen worden door tweede te worden bij het EK (of derde achter Engeland) of door in de 

top-drie te eindigen bij de Europese Qualifier op 18/19 juli, waarvoor Nederland al geplaatst is.  

 

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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