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K historické události došlo v České korfbalové extralize, neboť svého prvního vítězství se 

v této soutěži dočkala reprezentační třiadvacítka, která dokázala v rámci víkendového 

soustředění porazit poslední tým extraligové tabulky VKC Kolín. Český reprezentační výběr 

trenéra Ivo Kracíka zvítězil nad kolínskými Vembloudy dokonce dvakrát, neboť v rámci duelu 

šestého kola se dohrálo i odložené utkání kola druhého. 

Nizozemská korfbalová federace KNKV 

potvrdila, že výběr Nizozemska U19 přijede do 

České republiky na přelomu června a 

července, aby společně trénoval a sehrál sérii 

přátelských utkání s českým výběrem U23 

trenéra Ivo Kracíka jako finální část přípravy 

před JMS U23. Tréninky i zápasy proběhnou 

v hale Univerzity Palackého v Olomouci, kde 

se bude hrát i juniorský světový šampionát. 

Nizozemskou reprezentační devatenácku vede 

bývalý nejlepší hráč světa a korfbalový showman Leon Simmons, který se může pochlubit 

tituly Mistra Evropy i Světa, vítěze Světových her i Poháru mistrů evropských zemí.  

Nizozemský svaz KNKV je činný nejen na starém 

kontinentu, ale aktuálně i ve střední Americe, kam 

pod vedením bývalého kouče nizozemské 

reprezentace Jan Sjouke van der Bose vyrazila 

skupina hráčů ze druhé nejvyšší nizozemské 

soutěže. Na programu korfbalového týdne 

v Dominikánské republice byly návštěvy škol a 

společné tréninkové jednotky se zdejšími národními 

výběry do 19 let a do 23 let. V tomto týdnu se rovněž 

o slovo přihlásil i africký kontinent, kde první 

rozvojové kroky se udály v Keni, kam zamířil korfbalový misionář Theo van der Linde, který 

do Afriky jezdí v rámci rozvojových aktivit v posledních letech pravidelně. Na jeho 

facebookovém profilu se můžeme dočíst, že v rámci úvodního kursu po záštitou IKF, byly 

z prostředků Swan fondu pořízeny koše a míče a byl stanoveny cíle pro rozvoj a rozšíření 

korfbalu v této africké zemi. Po založení universitní korfbalové organizace je cílem i účast na 

FISU šampionátu v roce 2018 v Portugalsku, kde se bude konat první oficiální univerzitní 

světový šampionát pod patronací FISU, tedy Mezinárodní federace universitního sportu. 

Po loňském velmi úspěšném trenérském kurzu v Nizozemsku, se KNKV ve spolupráci s IKF 

rozhodla opět uspořádat podobný kurz s názvem Level III Course, a to v létě 2016. Kurz je 

opět určen pro trenéry mládežnických reprezentačních výběrů, sportovní ředitele národních 

organizací a pro trenéry v mládežnických akademiích ze zemí TOP 6. Česká republika tak 

má, díky svému statusu, rezervována dvě účastnická místa na této špičkové trenérské akci. 
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