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V neděli 30.října vyvrcholilo v nizozemském
Dordrechtu Mistrovství Evropy 2016,
kterému jasně dominovalo domácí družstvo,
které ve finále naprosto deklasovalo belgickou
reprezentaci rozdílem několika tříd 27:14. Na
třetím místě skončilo zaslouženě družstvo
Katalánska, které v pyrenejském derby
porazilo obhájce bronzu z roku 2014
Portugalsko 16:12 a poprvé v historii se

dokázalo dostat na medailové pozice. Turnaj celkově
ukázal, že rozdíly mezi národními týmy se prohlubují
a ani zkrácená hrací doba, která měla prioritně vést ke
snížení rozdílů ve výsledcích, tomuto trendu
nezabránila. Vyrovnané zápasy tak nabídla pouze
skupina o 8.-10. místo, která se pochopitelně netěšila
většímu zájmu publika a ve které nakonec těsně
zvítězila reprezentace Ruska, která zdolala Polsko i
Turecko, které skončilo na posledním desátém místě.
Česká korfbalová reprezentace zaznamenala na šestém halovém evropském šampionátu historicky
nejhorší umístění, když dokázala porazit pouze týmy Polska a Ruska. Dalších pět zápasů prohrála a
skončila na konečném sedmém místě. Slabou útěchou může být snad jen zajištění účasti v elitní osmičce
na šampionátu starého kontinentu 2018, který se bude opět konat v Nizozemsku. Tento šampionát v roce
2018 se bude hrát ve dvou osmičlenných výkonnostních skupinách, na konci turnaje bude jakási baráž
mezi nejlepšími z výkonnostně slabší skupiny a nejhoršími ze skupiny elitní.
Úspěch na ME zaznamenala již tradičně česká rozhodcovská škola. Finále před vyprodanou
dordrechtskou halou s více než čtyřmi tisícovkami diváků, řídila dvojice z české extraligy Lukáš Filip a
Peter Bušík, kteří za svůj výkon sklidili uznání od významných korfbalových činovníků včetně
presidenta IKF Jana Fransoo. Peter Bušík tak přidal k finále JMS 2016 v Olomouci i asistování ve finále
ME 2016, Lukáš Filip zase v letošním roce rozhodoval kromě finále ME 2016 i finále Europa Cupu.
Novinkou pro příznivce českého korfbalu bude angažování nizozemského špičkového trenéra Wima
Bakkera, který bude následující dva roky s následnou možnou opcí působit jako hlavní metodik ČKS.
Kromě pomoci s metodickou přípravou trenérů na všech úrovních bude zároveň asistent hlavního
trénéra seniorské reprezenatce Iva Kracíka. Wim Bakker mnoho let úspěšně trénovat nizozemský klub
KZ, se kterým se stal několikrát mistrem Nizozemska a vítězem Poháru mistrů evropských zemí.
Angažováním špičkového korfbalového odborníka se ČKS snaží, po předchozích kvantitativních
iniciativách v podpobě projektu Školního korfbalu, zaměřit se tentokrát na úroveň kvalitativní. Wim
Bakker byl vybrán po cca 8 měsících konzultací s hlavním trenérským guru KNKV, Janem Sjoukem
van den Bosem, kdy v hledáčku ČKS byla taková jména jako André Kuipers či Leon Simons.
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