
 

 
Amsterdam, 16 september 2022 
 
PERSBERICHT 
 

Nieuw format voor de Rugby Europe 
Championship 
 
Rugby Europe, het Europese bestuursorgaan, verantwoordelijk voor de promotie, ontwikkeling 
en organisatie van rugby in Europa, heeft het nieuwe format aangekondigd voor hun 
belangrijkste herencompetitie, de Rugby Europe Championship (REC), dat in zal gaan vanaf de 
editie in 2023. 
 
De REC wordt volgend jaar uitgebreid van 6 naar 8 teams. Na de schorsing van Rusland, zijn er drie 
nieuwe landen aan de competitie toegevoegd, waaronder België, Duitsland en Polen. De REC zal ook 
een spannend nieuw format hebben waarin elk jaar alles op het spel staat tot de allerlaatste wedstrijd 
van de competitie: 

• De 8 landen worden opgesplitst in twee poules, met behulp van een “serpentine system” 
waarbij gekeken wordt naar de resultaten van de laatste twee jaar; 

o Poule A: #1 Georgië, #4 Spanje, #5 Nederland en #8 Duitsland 
o Poule B: #2 Roemenië, #3 Portugal, #6 België en #7 Polen 

 

• In de periode van februari tot en met maart 2023 worden 20 wedstrijden gespeeld. 
o Elk team speelt steeds vijf wedstrijden, ongeacht hun rangschikking. 
o In de eerste 3 weekenden van februari 2023 worden elk weekend, aan de hand van 

een ‘Round-robin phase’, 4 wedstrijden gespeeld. 
o Het play-off systeem, na de poulefase, bevat halve finales tussen de bovenste 4 

teams en de onderste 4 teams. Deze halve-finales worden gespeeld op 4-5 maart 
2023 

o Het toernooi wordt afgesloten met een “Grand Final”-weekend op 18-19 maart 2023, 
waar alle posities van #1 tot #8 op het spel staan. 

 

• Dit nieuwe format en de indeling van de poules is vastgesteld voor een periode van 2-jaar. 
Het team dat na 2 jaar cumulatief de minste punten heeft behaald, zal degraderen naar de 
Rugby Europe Trophy. Het team dat de meeste punten in de Trophy heeft behaald, 
promoveerd naar de REC, met de voorwaarde dat aan de deelnamecriteria wordt voldaan. 

 
Philippe Tuccelli, Rugby Europe Head of Competitions: “Het nieuwe format heeft als doel om onze top 
15-a-side competitie interessanter te maken en op het sportieve vlak te laten groeien. Met de 
integratie van het nieuwe play-off systeem willen we meer spektakel creëren in wie er jaarlijks de 
competitie wint. We zijn continue op zoek naar manieren om de sport te laten groeien en meer 
mogelijkheden te creëren voor onze landen in Europa. Met de uitbreiding naar 8 teams is een 
belangrijk punt bereikt in de ontwikkeling van Europees rugby naar het hoge niveau.” 
 
Florent Marty, CEO van Rugby Europe: “De nieuwe Rugby Europe Championship staat centraal in 
onze commerciële strategie. Aan de mediakant zal de competitie nu worden uitgevoerd met een 
volledig gecentraliseerd model, dat zowel een beter tv-product als een verbeterd verhaal voor fans, 
sponsors en uitzendpartners zal bieden. Vanuit het oogpunt van sponsoring, vertegenwoordigen deze 
acht Europese markten het meest aantrekkelijke aanbod voor merken die willen investeren in 
Europees rugby. Dit, met ons voortdurend toegenomen aanbod van digitale inhoud op sociale media, 
zal de fanbase voor Rugby Europe-competities blijven vergroten.” 
 
 
 
 



 

 

 
Redactionele informatie 

 
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal over Rugby Nederland kunt u contact opnemen met: 

 
Rugby Nederland 
Duncan Houtman 
Tel: +31 (0)20 4808100 / +31 (0)6 13826367 
media@rugby.nl 

 
www.rugby.nl 
LinkedIn: rugbynederland 
Facebook: rugbynederland 
Instagram: rugby.nederland 

 
Over Rugby Nederland 
Rugby Nederland, voorheen Nederlandse Rugby Bond, is de sportbond van Rugby Union in Nederland. Met 
17500 spelende leden is het een van de snelst groeiende sportbonden in ons land. De bond bestaat in Nederland 
sinds 1932 en werkt middels haar strategisch plan aan ambitieuze doelstellingen. Voor de Oranjeheren XV die 
afgelopen jaar promoveerde naar het hoogste niveau is er de ambitie om deel te nemen aan het WK 2027. Voor 
de Onder 20 en Onder 18 selecties zijn er doelstellingen in de top 5 van Europa op de aankomende 
eindtoernooien. Voor de dames is het WK van 2025 een realistisch doel. Tevens zullen de dames dit jaar vieren 
dat de eerste damesrugbyinterland ooit in Utrecht plaats vond. De wedstrijd Nederland tegen Frankrijk geldt als 
de eerste vrouwen-interland ooit. Samen met het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht zal daar dit jaar op een 
mooie manier vorm aan gegeven worden. 
Rugby Nederland is gevestigd in haar eigen stadion (Nationaal Rugby Centrum Amsterdam) in Amsterdam. 
Aldaar in ons “Home of Rugby” spelen de selecties hun thuiswedstrijden. Een gezellig stadion dat geweldige 
evenementen herbergt. 
Rugby in Nederland en Rugby Nederland staan voor de kernwaarden: Respect, Discipline en Kameraadschap. 
Dit is de kern van wie we zijn en hoe wij zijn. Deze waarden zijn belangrijk voor ons en onze sponsoren/partners. 
Wij doen er alles aan om deze waarden ook buiten het rugby uit te dragen. Bijgaand treft u een boekje aan met 
daarin de reis die wij als Rugby Nederland maken in lijn met onze doelen. Iedere stap in die richting willen we 
graag met jullie delen. 
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