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Minulý týden zavítal do České
republiky nizozemský špičkový trenér
Wim Bakker, který dle dohody
z podzimu loňského roku bude působit
jako metodický konzultant Českého
korfbalového svazu, a to zejména
v oblasti
reprezentačních
týmů,
vzdělávání a rozvoje trenérů a
v neposlední řadě i v oblasti zkvalitnění
domácích soutěží. Během své první
návštěvy tak mohl sledovat tréninky
čtyř různých věkových kategorií ve třech klubech, aktivně se zapojil do projektu Školního korfbalu a na
závěr viděl i extraligové utkání KK Brno – SK RG Prostějov.
Na webu Mezinárodní korfbalové federace IKF, který celkem střídmě své stránky aktualizuje a
doplňuje, přibyl zajímavý, již druhý presidentský blog, který nese název Happy World Games Year.
President IKF Jan Fransoo v něm, kromě vrcholu letošního roku v podobě Světových her 2017 ve
Wroclavi, zmiňuje plážový korfbal, který by do budoucna pravděpodobně mohl zaujmout významnější
postavení a dokonce by se, dle jeho úvah, mohl objevit i na programu Světových her. Konkrétně zmiňuje
již rok 2021, kdy se World Games budou konat v severoamerickém Birminghamu a kde by se mohl hrát
nejen turnaj v klasickém osmičkovém korfbalu, ale právě i ve variantě plážové.
Z Prahy dnes odletělo do Nizozemska družstvo KK Brno, které jede reprezentovat český korfbal na
tradiční Pohár mistrů evropských zemí, který se tentokráte koná na palubovce mistrovského družstva
Nizozemska TOP Sassenheim. Ambicí českého šampióna a aktuálně i vedoucího družstva tabulky České
korfbalové extraligy je, při jeho třetí účasti na turnaji pro nejlepší evropské kluby, jistě boj o medailové
příčky. Pro KK Brno je to třetí účast na tomto nejvýznamnějším klubovém podniku a v předchozích
dvou ročnících skončil český šampión vždy shodně na místě čtvrtém, když pokaždé podlehl portugalské
Benfice. Všechny zápasy finálového turnaje letošního Europa Cupu je možné živě sledovat na stránkách
www.worldkorfball.org
Na příští sezónu připravuje Český korfbalový svaz
naprostou novinku, která ještě v českém korfbalu nebyla
nikdy realizována, a totiž veteránskou soutěž určenou pro
hráče ve věku nad 35 let. Během sezóny 2017-2018 se
počítá s odehráním max. čtyř turnajů (2 na podzim a 2 na
jaře), kdy zápasy budou ve zkrácené formě či ve
čtyřkovém formátu. Český korfbalový svaz bych chtěl
tímto znovu zapojit bývalé úspěšné hráče a reprezentanty
(na archivní fotografii jsou ti, kteří získali v roce 1996 historicky první medaili pro Českou republiku)
a i jejich rodiny do korfbalového dění.
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