
 

 

 

 

Verbeter deze zomer jouw Rugbyskills met Rugby Spirit 

Wat een toffe rugbyzomer wordt dit! Het Nederlands Team speelt verschillende interlands 
en jij kan op een aantal locaties jezelf verbeteren als rugbyer! Er zijn rugbykampen en -clinics 
op diverse clubs door heel Nederland. Plezier in rugby staat hierbij voorop. Plezier zit in echt 
beter worden en jezelf ontwikkelen, maar ook ontspannen, leuke teamspirit activiteiten en 
uitdagende activiteiten. De trainingen staan o.l.v. diverse mannelijke en vrouwelijke 
internationals en andere topspelers. Zo zal je merken dat je echt beter gaat worden! Ben jij 
er ook bij (6-18 jaar)? That’s the Rugby Spirit! 
 

Agenda zomervakantie 2021 

19-21 juli: Den Haag, Haagsche Rugby Club  
26-30 juli: Roosendaal, Rugby Club Roosendaal 
23-25 augustus: Amersfoort, Rugby Club Eemland 
Aan het einde van de zomer komen er waarschijnlijk nog rugby-mogelijkheden bij, dus hou onze 

website, Instagram en Facebook 

 
19-21 juli: Drie clinicdagen op Haagsche Rugby Club 
o.l.v. internationals Kevin Krieger en Victor Huurman 
De ideale start van jouw zomervakantie. Iedere dag staat in het teken van een apart thema en de 
dagen zijn aanvullend op elkaar. Je kan je inschrijven voor 1 dag, 2 dagen of 3 dagen.  

 

 
 

http://www.rugbyspirit.nl/
http://www.instagram.com/rugbyspiritnl
http://www.facebook.com/rugbyspiritnl


26-30 juli: HET Rugbykamp van 2021  
o.l.v. internationals David Weersma, Wolf van Dijk en Samantha Martinez Gion 
Vijf dagen rugby, rugby, rugby en plezier maken. Je zal gegarandeerd een betere rugbyer worden. Dit 
is het rugbykamp van deze zomervakantie, waarbij je kan kiezen tussen 3 of 5 dagen en mét of 
zonder overnachting. 
 

23-25 augustus: 3-daags Rugbykamp op RC Eemland  
o.l.v. diverse internationals zoals Andy Darlington 
Hoe kan je jouw rugbyseizoen beter beginnen dan met drie dagen lekker veel rugbyen. Je kan kiezen 
tussen een rugbykamp met of zonder overnachting.  

 

Leeftijd, niveau en indeling 
Deze rugbyevenementen zijn voor kinderen van 6 
t/m 10 en 11 t/m 18 jaar oud. Je wordt ingedeeld 
op leeftijd, niveau en voorkeur. De groepen zijn 
ongeveer 10 kinderen groot, waardoor je veel 
individuele aandacht zal krijgen. Voor de kinderen 
van 6-10 jaar zijn er ook andere activiteiten, naast 
het rugbyen. Voor de oudere kinderen is het echt 
een performance clinic.  

 

Corona protocol 
We houden ons aan de corona protocollen. Mocht 
door maatregelen het niet kunnen door gaan, dan 
volgt volledige restitutie. 

 

Inschrijven en meer informatie: 
Bekijk de website www.rugbyspirit.nl en volg de 
voorbereidingen via Instagram en Facebook 
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