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Mistrovství světa 2015 vyhrálo 

družstvo Nizozemska, když před 

vyprodanou Lotto Arénou 

v Antwerpách zdolalo domácí Belgii. 

Celé utkání sledoval přímo v hale 

belgický král Filip, který se před 

zápasem se všemi účastníky osobně 

pozdravil a po zápase předal pohár 

nizozemskému kapitánovi Timovi 

Bakkerovi. Nizozemci byli ve finále 

lepším týmem, ale domácí hnaní 

skvělou atmosférou dokázali s nimi 

držet krok až do poloviny druhého 

poločasu. Nizozemská reprezentace tak do své sbírky přidala deváté zlaté medaile z deseti šampionátů 

a nadále kraluje korfbalu, který je jejím národním sportem. Přímý přenos finálového utkání sledovalo 

v nizozemské televizi 574 tisíc diváků, což převýšilo i sledovanost fotbalového derby mezi 

Feyenoordem a Ajaxem v nizozemské fotbalové lize, které se hrálo ve stejný den. 

Česká republika skončila na konečném devátém místě, když v posledním zápase předvedla nevídaný 

obrat v zápase s Portugalskem, když už prohrávala o 10 košů a přesto dokázala svého tradičního rivala 

porazit. Tento zápas byl však jen slabou útěchou za neúspěšným vystoupením, kde klíčovou roli 

sehrála porážka s Německem, která odsoudila naši reprezentaci do bojů ve spodní polovině bez naděje 

na postup na Světové hry 2017.  

Nejlepším střelcem Mistrovství světa se stal šestadvacetiletý ruský Dmitrij Kazachkov, který dokázal 

střelit 52 košů a jeden zásah předstihl polského Kamila Musialinského. Nejlepší český střelec 

Alexander Vyroubal zaznamenal 31 košů a skončil na dvanáctém místě. Mezi ženami kralovala 

dvaadvacetiletá Číňanka Jungui Yin se 38 koši, česká kapitánka Martina Klacková pak skončila osmá 

s 18 koši. Zajímavostí i historicky nejvyšší celkový počet košů, který dosáhl čísla 2605 (průměrně 

46,52 koše na zápas), zatímco v roce 2011 to bylo celkem 2420 košů (43,21 koše na zápas) a v roce 

2007 v Brně jen celkem 1705 košů (30,45 koše na zápas).   

V sobotu 7. listopadu bylo v rámci Valné hromady Mezinárodní korfbalové 

federace IKF oznámeno jméno pořadatelského města příštího světového 

šampionátu. President IKF Jan Fransoo slavnostně otevřel obálku a oznámil, že 

pořadatelem MS 2019 bude Jihoafrická republika a šampionát se odehraje 

v krásném městě Durban na pobřeží Indického oceánu. Valná hromada IKF 

rovněž přijala za své členy i nové země – Filipíny, Ghanu, Maroko, Kostariku, 

Kolumbii, Pobřeží Slonoviny, Kamerun, Švýcarsko a Srí Lanku. Zároveň i 

vyloučila Dánsko a Surinam z důvodu dlouhodobé nečinnosti a na neurčitou dobu 

suspendovala Indii. 
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