
 

 

 

Ladies Sevens lopen World Series mis na vierde plaats in Dublin 

De Ladies Sevens, de Nederlandse rugbysters, zijn in Dublin als vierde geëindigd bij het 

kwalificatietoernooi voor de World Rugby Womens Sevens Series. Een plaats in de finale was nodig 

om als “core-team” mee te mogen doen aan alle rondes van de World Series. Deelname aan de 

Series is hierdoor uitgesloten voor Nederland. 

De Ladies Sevens begonnen het toernooi in het Ierse Dublin uitstekend. In de groepsfase werd 

achtereenvolgens afgerekend met Colombia (33-0), Kenia (22-7) en China (22-10). Hiermee 

kwalificeerden de rugbydames zich als groepswinnaar voor de kwartfinales. Daar trof het op zondag 

Brazilië. Na een bloedstollende wedstrijd wisten de Nederlandse dames aan het langste eind te 

trekken (12-10) en zich zo te plaatsen voor de halve finale.  

In de halve finale troffen de Ladies Sevens Japan. Na een 0-10 achterstand bij rust, kwam het team 

van coach Chris Lane al vroeg in de tweede helft terug in de wedstrijd. Echter bleek er te weinig tijd 

om de inhaalrace verder vorm te geven en bereikte Japan de finale na een 5-10 overwinning. De 

troostfinale tegen Zuid Afrika werd met 12-0 verloren. 

Technisch Directeur Krijn de Schutter over het verloop van het toernooi: "De speelsters en staf 

hebben hard gewerkt om zich terug te vechten als core-team voor de World Series. Het toernooi 

verliep uitstekend en na 4 overwinningen op rij was Japan de tegenstander in de halve finale. Dit jaar 

hebben wij 5 maal eerder tegen Japan gespeeld waarvan de onderlinge score 3 – 2 voor Nederland 

was. Een prima uitgangspositie waar twee even sterke teams elkaar ontmoeten in een belangrijk 

duel. Helaas hebben wij Japan in dit toernooi niet achter ons kunnen houden.” 

De Schutter vervolgt: “Het programma heeft zich qua structuur en kennis de laatste jaren sterk 

ontwikkeld maar dit bleek niet voldoende om mee te kunnen draaien aan de wereldtop. Wij zullen 

lering moeten trekken uit deze zomer om het programma sterker te maken om op de cruciale 

momenten in de toekomst wel de winst te pakken”.  

 

 

 

 

 

 

 

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 Martijn Mol via 06-

49818892 of martijn@topsportamsterdam.nl. Tijdens het toernooi is hij in Dublin aanwezig en 

bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer. 
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