
  
 

Integratie van Oekraïense vluchtelingen door rugby  
 Clinic onder leiding van 5 internationale bondscoaches 

  
Badhoevedorp, 6 juli 2022 
 
Op zondag 10 juli organiseert Corendon Hotels & Resorts, gastheer van 350 Oekraïense 
vluchtelingen, samen met Rugby Nederland een touch-rugby familiefestival in 
Badhoevedorp. Sinds enkele maanden biedt het Corendon Village hotel onderdak aan de 
vluchtelingen. Met de vakantie voor de deur leek het Corendon leuk om samen met Rugby 
Nederland, dit festival aan te bieden. De vluchtelingen, hotelgasten en mensen uit de 
buurt zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement. 
  
Het hotel organiseert ook de komende weken een internationaal rugby toernooi met Rugby 
Nederland, de Corendon Rugby Summer Tour. Uit deze samenwerking is het idee van het 
familiefestival ontstaan. Sander Winterberg Sales & Marketing director van Corendon Village 
Hotel: “Wij zijn een echt familiebedrijf. Zeer laagdrempelig, iedereen is welkom en we 
hebben in onze historie laten zien dat we juist door tegenslagen sterker en creatiever 
werden. Dat zit in ons DNA. Gedurende het dagelijkse contact merken wij dat er behoefte is 
aan meer integratie met de omgeving en ook aan wat ontspanning. Rugby is bij uitstek een 
teamsport en we hopen dat deze dag niet alleen onze gasten maar ook de buurtgenoten 
meer met elkaar zal verbinden. Het doel is dan ook om mensen bij elkaar te brengen.” 
  
Clinic door rugby professionals 
De dag begint om 11:00 uur met een clinic georganiseerd door de technische staf van Rugby 
Nederland. Alle bondscoaches, staff en spelers van de aanwezige selecties voor de Corendon 
Rugby Summer Tour 2022 uit de USA, Canada, Tsjechië, België en Nederland begeleiden dit 
evenement. Er is gekozen voor de touch variant, een versie van het spelletje waarbij er niet 
met full contact getackeld wordt om blessures te voorkomen. De dag is volledig verzorgd 
met maaltijden en drankjes en wordt afgesloten met een familie touch toernooi met alle 
aanwezigen.   
  
Iets betekenen voor Oekraïense vluchtelingen 
Rugby Nederland voorzitter Roderik Bolle: “Toen Sander met het idee kwam om iets moois 
te organiseren voor hun gasten en de bewoners van Badhoevedorp waren we onmiddellijk 
aan boord. Onder het motto beter een goede buur dan een verre vriend wilden we meteen 
meedenken hoe we dit op een goede manier zouden kunnen doen. De kernwaarden van 
onze sport (respect, discipline en kameraadschap) vormen hiervoor de basis. In de jaren voor 
onze promotie naar de hoogste divisie speelden we regelmatig tegen onze Oekraïense rugby 
broeders en zusters. We horen en zien de vreselijke verhalen en zijn blij dat we hier 
eventueel iets voor deze mensen kunnen betekenen. Toen we dit idee deelden met de 
aanwezige landen voor de Summer Tour waren zij ook direct enthousiast! We gaan hier een 
waanzinnig mooie dag van maken.” 



  
Het familiefestival vindt plaats op 10 juli op de velden van voetbalclub Pancratius in 
Badhoevedorp. Iedereen is ook uitgenodigd voor de finaledag van de Corendon Rugby 
Summer Tour op 16 juli in het nationale rugby stadion NRCA in Amsterdam.  
 
************************************************************************** 
Voor meer informatie over deze dag of de Corendon Rugby Summer Tour kunt u contact 
opnemen met Duncan Houtman via media@rugby.nl of sales@corendonhotels.com 
  
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 het 
strategisch plan (https://www.rugby.nl/organisatie/strategie-beleid/strategisch-plan/) 
aan ambitieuze doelstelling. 
Voor de Rugby Europe Super Cup stelt Rugby Nederland een franchiseteam samen. Dit 
team draagt de naam Delta en bestaat uit in principe spelers onder 24 jaar. Van deze 
leeftijdgrens kan afgeweken worden als dat nodig is om het team te versterken. Spelers die nog geen vijf jaar in 
Nederland wonen, en dus niet speelgerechtigd zijn voor het nationaal team, komen ook in aanmerking voor dit 
team. Het Delta team viert tijdens de Summer Tour haar 1-jarig bestaan. 
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 onze kernwaarden; Respect, Discipline & 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.  

 
Duncan Houtman 
Marketing communicatie coördinator 
media@rugby.nl 
M: +31 6 14520204 
 
Over Corendon Hotels & Resorts 
Corendon Hotels & Resorts bestaat uit een breed portfolio van luxe hotelaccommodaties in Nederland, Turkije, 
Ibiza en Curaçao. 
 
Corendon Amsterdam Nieuw-West – Nederland 
Corendon Amsterdam Schiphol Airport – Nederland 
Corendon Village Hotel Appartementen – Nederland 
Corendon Village Urban Hotel – Nederland 
The College Hotel Amsterdam – Nederland 
Corendon Playa Kemer – Turkije 
Grand Park Lara – Turkije 
Marmeren Stella Maris All Inclusive Resort – Ibiza, Spanje 
Livingstone Jan Thiel Resort – Curacao 
Mangrove Beach Curacao All Inclusive Resort 
 
Corendon Hotels & Resorts is aangesloten bij Corendon Airlines en Corendon Touroperator. Het bedrijf staat in 
de markt bekend om zijn uitstekende kwaliteit, royale gastvrijheid, scherpe prijspositionering en no-nonsense 
karakter. 
www.corendonhotels.com 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Audrey Denkelaar 
PR Manager & Woordvoerder Corendon Group 
Audrey.denkelaar@corendon.nl 
M: +31 6 1135 7266 
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