
Rugby 7’s

In het kort:

Wat:
Rugby 7’s toernooi, verdeeld
over 3 dagen

Waar:
Sportcomplex Duijvestein (onze
gezamenlijke thuisbasis)

Wanneer:
Van zaterdag 23 juli t/m
maandag 25 juli 2022

Wie:
Circa 30 tot 40 teams, 300 tot
400 deelnemers en publieke
belangstelling

________________________

Kortom, een druk evenement,
waarbij we jullie hulp nodig
hebben.

Ook al ben je beperkt in je tijd
en niet het hele toernooi
beschikbaar, dan kunnen we je
ook voor een dag(deel)
benutten. Tussendoor kun je
natuurlijk ook wedstrijden
bekijken.
Uiteraard ben je ook welkom
langs de lijn. Dit is een
evenement dat je niet wil
missen!

Meld je aan of stuur je vragen
naar:

Rugby@wpfgrotterdam.com

WPFG bij RRC
Beste RRC-ers,
Komende zomer komt het wereldwijde sportevenement, de World
Police & Fire Games (WPFG) eindelijk naar Rotterdam!
Ruim 10.000 mensen die werkzaam zijn bij politie, brandweer, douane
en gevangenis en afkomstig uit 70 verschillende landen doen mee aan
één van de 63 georganiseerde sporten. Zij nemen ongeveer 30.000
supporters mee. Eén van deze sporten is Rugby Sevens!
Voor rugby is er al belangstelling vanuit Australië, Groot-Brittannië,
Italië, Canada en de VS en het belooft een mooi toernooi te worden.

Binnen de WPFG organiseren we, Emma, Rowan en Marcel een
3-daags rugby 7’s toernooi op ons eigen cluppie RRC. We hebben
daarbij zeker hulp nodig, dus alle handjes zijn welkom!

We zoeken vrijwilligers in de rol van:
• Teambuddy: jij begeleidt 1 team tijdens het toernooi (aanspreekpunt)
• Wedstrijdsecretariaat: bijhouden wedstrijdschema, invullen scores,
doorgeven wijzigingen
• Refs en linesmen
• Inschrijvingen: Ontvangst teams bij aanvang toernooi (alleen dag 1)
• Horeca: Onze gastheer Pieter ondersteunen met
maaltijd(voor)bereiding, bardiensten, serveren & opruimen
• Op- en afbouw - inrichting velden en kleedkamers en beheer
materialen/ schoonhouden accommodaties.

Meld je aan op: rugby@wpfgrotterdam.nl

Tot binnenkort!

Emma van Hattem
Marcel den Breejen
Rowan van Wely

mailto:Rugby@wpfgrotterdam.com
mailto:rugby@wpfgrotterdam.nl

