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Virtuoos nieuwe partner in sportvoeding 

Rugby Nederland 
Amsterdam – Virtuoos is de komende drie jaar exclusief partner van Rugby 

Nederland op het gebied van sportvoeding en supplementen. Het innovatieve 

Nederlandse merk ontwikkelt werkzame supplementen in een optimale 

samenstelling voor sporters.  

 

Rugby Nederland heeft hoge sportieve ambities. Het niveau van het clubrugby en het niveau van de 

nationale selecties zal verder blijven stijgen de komende periode. Zeker nu Nederland internationaal 

op de kaart staat. In Virtuoos ziet Rugby Nederland dé ideale partner om meer kennis en bewustzijn 

te creëren inzake het belang van de juiste kwalitatieve sportvoeding en suppletie. Op dit vlak kunnen 

er nog flinke stappen worden gezet en wil de bond haar leden en spelers naar een hoger niveau 

brengen. Er is een partnership gesloten voor de duur van drie jaar, maar de ambitie is om langer samen 

te werken (t/m WK 2031).  

De producten van Virtuoos worden ingezet om de rugbyers te voorzien van extra voedingsstoffen.  
Virtuoos supplementen ondersteunen het immuunsysteem en dragen bij aan de fitheid en het 
herstelvermogen van de atleten zodat deze optimaal kunnen presteren tijdens trainingen en 
wedstrijden.  
 

Kristof Vanhout - Technisch Directeur van Rugby Nederland: “Een compleet assortiment, de kwaliteit 

van de Virtuoos supplementen en een bewezen track record (Virtuoos is partner van verschillende 

nationale - en Internationale sportbonden en teams waaronder sprekende voorbeelden als: Team 

Jumbo-Visma, Team Alpecin-Fenix, Team, Team SD Worx, NN Running Team, KNZB, en voetbalclubs uit 

de Nederlandse topcompetities), zijn bepalend geweest in de keuze van Rugby Nederland. Tevens 

voldoet Virtuoos aan alle criteria die door de Internationale sportmedische wereld zijn opgesteld in het 

kader van veiligheid en betrouwbaarheid.” 

Toonaangevend door co-creatie 

“Met 35 verschillende supplementen beschikt Virtuoos over een compleet assortiment. Onze sportlijn 
is ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende sportartsen, sportvoedingsdeskundigen, 
performance nutritionist en sporters. Door co-creatie toe te passen kan Virtuoos zich sterk 
onderscheiden, blijven wij innovatief en kunnen wij voldoen aan de behoeftes van sporters”, aldus 
Telemachos Ravensbergen van Virtuoos. 
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Redactionele informatie 

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

  
Virtuoos 
Telemachos Ravensbergen 
Tel. +31 (0) 88 777 21 11 
t.ravensbergen@virtuoos.com   
www.virtuoos.com        
 

LinkedIn: Virtuoos  

Facebook: Virtuoos 
 
 
Over Virtuoos 

Innovatie, ambitie en het beste uit jezelf halen 
Om kwaliteit aan te tonen is Virtuoos in 2012 gestart in de topsport. In samenwerking met het 
kernteam voeding van NOC*NSF zijn onze eerste supplementen ontwikkelt voor het Olympisch team 
dat deelnam aan de Olympische Spelen in Londen. Van daaruit is Virtuoos verder gaan bouwen aan 
een werkzame en zuivere sportsupplementen productlijn. 

Topsport staat wat Virtuoos betreft voor innovatie, ambitie en het beste uit jezelf halen. Onze 
producten geven de sporter die extra procenten die het verschil maken voor een gezond en sterk lijf 
en een betere prestatie. 

Nauwe samenwerkingen in de topsport en door het meten van effecten en prestaties zijn wij in staat 
om onze voedingssupplementen nog beter af te stemmen op de gezondheid van de mens. 

Onze kernwaarde zijn dan ook: Kwaliteit, Zuiver en Co-creatie 
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Voor meer informatie en/of beeldmateriaal over Rugby Nederland en/of de Rugby World Cup kunt u 
contact opnemen met: 
 
Rugby Nederland 

Kristof Vanhout, Technisch Directeur 

Jort Kooistra, bestuurslid sponsoring 
Tel: 0031204808100 
media@rugby.nl 
 
www.rugby.nl 
LinkedIn: rugbynederland 
Facebook: rugbynederland  
Instagram: rugby.nederland 
 
 
Over Rugby Nederland 
Rugby Nederland, opgericht in 1932, is de Nederlandse bond van het wereldwijde gespeelde Rugby 
Union. Met inmiddels zo’n 17500 spelende leden is het momenteel een van de snelst groeiende 
sportbonden in ons land. De bond opereert op basis van het strategisch plan aan het realiseren van 
ambitieuze doelstellingen. 
 
Voor de Oranjeheren XV, die in 2021 promoveerden naar het internationale Rugby Europe 
Championship, is het eerste doel deelname aan het WK Rugby 2027. Voor de Onder 20 en Onder 18-
selecties liggen er doelstellingen om te gaan behoren bij de top 5 van Europa op de aankomende 
eindtoernooien. Voor de dames is deelname aan WK 2025 het beoogde doel. 
  
Het bondsbureau van Rugby Nederland is gevestigd in haar eigen stadion (Nationaal Rugby Centrum 
Amsterdam) in Amsterdam. In het “Home of Rugby”, spelen de selecties hun thuiswedstrijden. Een 
gezellig stadion dat geweldige evenementen herbergt. 
  
Rugby Nederland staat voor drie kernwaarden: Respect, Discipline & Kameraadschap. Deze waarden 
vormen de kern van wie wij als rugbyers zijn en hoe wij ons opstellen, in en om het veld. Deze 
waarden zijn niet alleen belangrijk voor onze rugbyers en onze sponsoren/partners, maar dragen wij 
ook buiten het rugby maatschappelijk uit. 
  
In bijgevoegd brochure beschrijven wij de professionele reis naar verdere groei die wij als Rugby 
Nederland stapsgewijs ondernemen. Daarin kunnen wij alle steun vanuit partners en sponsoren 
gebruiken. Heel goed gebruiken. Graag komen wij daarom met u en uw onderneming in contact. 
Samen kunnen we deze rugbyreis tot een succesvolle trip maken voor alle betrokkenen!  
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