
 

 

 

 
PERSBERICHT  
 
Voor sportredacties 
onderwerp: belangrijke rugby-interland Nederland – Portugal dd zaterdag 9 maart as. 
aanvang : 13.00 uur, locatie: NRCA, Sportpark de Eendracht, Bok de Korverweg, Amsterdam 

 

Rugby-interland Nederland – Portugal 
 
Belangrijke thuiswedstrijd in de Rugby Europe Trophypoule. 
  
Amsterdam - Zaterdag 9 maart aanstaande treffen de nationale rugbyteams van Nederland  
en Portugal elkaar in het Nationaal Rugbystadion in Amsterdam voor de laatste 
thuiswedstrijd dit seizoen in de Trophy Poule.  Portugal en Nederland gaan aan kop in de 
poule. De winnaar van Nederland – Portugal speelt, zoals het er nu uitziet,  in juni de 
promotiewedstrijd tegen de nummer zes van de Championship Poule. In die zware poule 
spelen sterke rugbylanden als Spanje, Duitsland, Rusland, Roemenië en Georgië op een 
niveau direct onder dat van de ‘Six Nations’. Na Portugal speelt Nederland nog 
uitwedstrijden in Tsjechië en Litouwen. 
Nu eerst deze alles of niets wedstrijd tegen Portugal: een zware, uiterst bewegelijke, 
technisch vaardige en snelle tegenstander. De laatste confrontatie, vorig seizoen in Lissabon,  
verloor het Nederlands vijftiental. Maar sindsdien heeft Team NL Heren XV grote stappen 
voorwaarts gemaakt. Onder leiding van de Zuid Afrikaanse bondscoach Gareth Gilbert 
werden dit seizoen tot nog toe alle interlands overtuigend gewonnen. Nederland heeft een 
hechte selectie met mannen die voor elkaar door het vuur gaan. Alle spelers, trainers en de 
coach beseffen dat er deze thuiswedstrijd veel op het spel staat.  
De interland begint zaterdag 9 maart aanstaande om 13.00 uur en wordt live uitgezonden 
door Ziggo Sport. Een primeur voor het Nederlands rugby en illustratief voor de groei die de 
rugbysport  nationaal en internationaal doormaakt.  Direct aansluitend speelt het 
Nederlands Dames XV haar interland tegen Duitsland.  
 
 

 
Noot voor de reactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Joost Takken, 
bestuurslid Topsport Rugby Nederland, e-mail: bestuurslidtopsport@rugby.nl / mobiel: 06-
36173737 
Bij dit persbericht vindt u ook achtergrondinformatie met een aantal kerngegevens en 
kerncijfers over de rugbysport,  nationaal en internationaal.  Bovendien treft u meer 
persoonlijke informatie aan over een drietal spelers uit de selectie van Team NL Heren XV. 
Plus een aantal digitale foto’s van deze spelers.  
Mocht u de interland op 9 maart willen bijwonen, meldt u zich dan svp uiterlijk woensdag 6 
maart aanstaande aan door een e-mailbericht met uw naam en die van uw sportmedium te 
sturen aan: info@rugby.nl . Uw entreebewijs wordt dan digitaal opgestuurd.   
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Factsheet met kerngegevens rugbysport internationaal en nationaal  
 
De rugbysport maakt internationaal en nationaal een continue groei door. Inmiddels wordt 
rugby, in diverse varianten, in 121 landen wereldwijd gespeeld door meer dan 8,5 miljoen 
rugbyspelers. De groei hangt samen met de overweldigende en nog steeds toenemende 
mondiale belangstelling voor de interlands (poulewedstrijden) die om de 4 jaar leiden naar 
deelname aan de World Cup Rugby. Aan de strijd om de wereldbeker nemen telkens 20 
landen deel. De komende editie is van 20 september tot en met 2 november 2019 in 12 
stadions in Japan. Mede dankzij de inkomsten uit de World Cup Rugby kan de rugbysport 
overal ter wereld verder ontwikkeld worden. 
Ook in Nederland weten steeds meer mensen – jongens en meisjes, mannen en vrouwen - 
de weg naar het rugbyveld te vinden. Sinds 2012 is Rugby Nederland met zo’n 30 % 
gegroeid. Momenteel zijn er 90 clubs in Nederland met opgeteld meer dan 16.000 spelers.   
De toenemende populariteit van rugby wordt wel verklaard door de kernwaarden van deze 
sport. Dat zijn: respect, discipline en kameraadschap. Essentiele elementen die de basis 
vormen voor het beoefenen en genieten van de rugbysport. Kernwaarden die door veel 
ouders en kinderen in andere sporten nog weleens worden gemist. In het rugby heb je 
respect voor de scheidsrechter, voor de tegenstander en daarmee ook voor je teamgenoten 
en jezelf. Rugby vraagt naar de aard en de geest van het spel om een combinatie van 
discipline en zelfbeheersing. En als rugbyer zoek en vind je kameraadschap, op en om het 
veld.  Een rugbywedstrijd win of verlies je samen.    
Mondiaal heeft Team NL Heren XV nog zeker een weg te gaan. Nederland Heren XV staat 
momenteel op de internationale ranking op plaats 24 (dat was in 2018 plaats 33). De 
opgaande lijn is ondertussen goed zichtbaar. Bij winst op Portugal en van het promotieduel 
zal Nederland opnieuw een behoorlijke sprong voorwaarts maken. De ambitie van 
Nederland is vooralsnog om de komende jaren in Europa structureel te spelen in de 
Championship Poule. Daarin zitten landen als Spanje, Duitsland, België, Rusland, Roemenië 
en Georgië. Direct boven deze poule spelen de ‘Six Nations’, te weten Engeland, Frankrijk, 
Ierland, Italië,  Schotland en Wales.  
Internationaal zijn de toplanden op rugbygebied: Nieuw-Zeeland, Ierland, Engeland, Wales, 
Australië, Zuid-Afrika, Frankrijk , Argentinië en Fiji. Landen die sterk in opkomst zijn, zijn 
onder andere: USA, Canada, Japan en Tonga. Ook de voormalige Oostblok landen zoals 
Roemenië, Rusland en Georgië doen het goed.  Ook een land als Marokko kent van oudsher, 
door de toenmalige invloed van Frankrijk, een mooie rugby-cultuur.   
De rugbysport kent vele beoefenaars, van jong tot oud(er). Jongens en meisjes, mannen en 
vrouwen. De rugbysport is open en toegankelijk voor iedereen die de kernwaarden ervan 
respecteert. Tegen eventuele misdragingen op of rond het veld wordt streng opgetreden. 
Rugby is ook een inclusieve sport. Racisme wordt niet getolereerd. Daarentegen is seksuele 
geaardheid een non-issue. Ook in dat opzicht kenmerkt de rugbysport zich door tolerantie 
en respect.     
Team NL Heren XV en Rugby Nederland worden financieel en technisch ondersteund vanuit 
World Rugby, Rugby Europe en NOC-NSF. Verder heeft Rugby Nederland belangrijke 
sponsoren in DeGiro en Team NL. 



 

 

 
 
Mede dankzij die onontbeerlijke steun kan de weg van Rugby Nederland naar de 
internationale rugbytop uiteindelijk gestalte krijgen. In het ontwikkelingsproces spelen de 
zes Rugby Academies verspreid over het land een essentiële rol.  Op deze Academies 
worden studie en de (rugby)sport gecombineerd. Een zware combinatie,  maar ook een 
proces dat zowel de speler als het rugby in Nederland veel oplevert. Inmiddels zijn al 
ongeveer 25 spelers vanuit de Rugby Academies doorgestroomd naar professionele 
rugbyclubs in het buitenland. In de TeamNL Heren XV selectie heeft 75 % van de spelers een 
Rugby Academy  doorlopen. Rugby Academies zijn er in : Den Haag, Alkmaar, Hilversum, Den 
Bosch, Heerenveen en Nijmegen.  
 
Rugby kent meerdere varianten. Het meest voorkomend is het 15 mans-rugby. Maar een 
steeds populairdere variant is daarnaast het seven-a- side rugby, waarbij een team 7 spelers 
telt. Andere varianten zijn bijvoorbeeld Beach rugby, Touch rugby (een variant zonder 
tackles)  en Mixed Ability rugby. Rugby wordt in Nederland ook ingezet om mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt weer op het pad van (zelf)respect, discipline en 
kameraadschap te brengen en vervolgens aan een baan te helpen. Dit is het Project 
Turnover.      
 
Tenslotte: het 15-a-side rugbyspel in een paar pennenstreken:  

- 2 teams van 15 spelers plus , even belangrijk, maximaal 8 wisselspelers 
- 1 scheidsrechter plus 2 grensrechters en – bij Six Nations en RWC interlands – een 

VAR (al jaren)  
- Try: 5 punten; conversie: 2 punten. Totaal dus maximaal 7 punten. 
- Penaltykick tussen de palen en over de dwarslat: 3 punten 
- Tackles: alleen met armen, schouders, bovenlichaam. Nooit op hoofd  of nek.  
- Passing: altijd achterwaarts; kicking: voorwaarts  
- Voorwaartsen (of pack): 8 man; driekwarters (of backs): 7 man 
- Tijdsduur interlands: 2 x 40 minuten 
- De scheidsrechter heeft altijd gelijk. Commentaar op de scheidsrechter wordt direct 

afgestraft met 10 yards achterwaarts. En dat eventueel net zo vaak als nodig. 
Misdragingen worden bestraft met een gele kaart ( 10 minuten ‘sin bin’/ nadenken 
op de bank over je zonden) of een  rode kaart ( niet meer meespelen). 

 


