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Na titulní stránce Mezinárodní 

korfbalové federace se objevila 

zajímavá zpráva o tom, že 

president IKF Jan Fransoo 

navštívil Indonésii a zde přispěl 

k vyřešení sporu dvou 

znesvářených frakcí  indonéské 

korfbalové federace. Do 

budoucna se zástupci dohodli, pod dohledem presidenta IKF, že budou postupovat jednotně a 

akceptovali presidentku Lisu Roedhianita jako vrcholnou představitelku Národní korfbalové asociace 

Indonésie – PKSI. President IKF Jan Fransoo vážil dalekou cestu do vzdálené asijské destinace i proto, 

že korfbal v Indonésii rapidně roste, je plně akceptován národním olympijským výborem a má své místo 

i na národních sportovních hrách Indonésie. 

Pořadatelé otevřeného Mistrovství Evropy 2017 v beach korfbalu zveřejnili propagační video 

https://vimeo.com/208331722, které má nalákat nejen reprezentace ostatních evropských zemí, ale 

samozřejmě i diváky. Je pravděpodobné, že divácky aktraktivní korfbalová disciplína, kterou plážový 

korfbal zcela bezpochyby je, přiláká do ochozů plážového areálu v nizozemském Haagu mnoho diváků 

a ukáže, že beach korfbal může mít před sebou skvělou budoucnost. 

Základní část i semifinálové boje už za sebou 

mají v belgické nejvyšší soutěži Topleague. Do 

finále se nakonec nepodívá nejúspěšnější klub 

posledních let Boeckenberg KC, který před 

sezónou pustil do Nizozemska svého trenéra 

Detlefa Elewauta i svého nejlepšího hráče Nicka 

Janssense. Ten se v PKC Papendrecht nedokázal 

prosadit do prvního týmu, a tak více než posilou 

pro PKC byl příčinou výsledkového úpadku 

belgického mistra. Finále belgické soutěže si tak 

po letech zahraje AKC/Luma, který v Belgii 

dominoval v prvním desetiletí tohoto tisíciletí 

proti Scaldis, který poslední titul vybojoval před třemi lety. Finále bude možné živě sledovat v sobotu 

25.března na stránkách Sporza.be.  

V minulých týdnech pokračovaly plným tempem i aktivity Školního korfbalu na severní Moravě, kdy 

se do projektu zapojily další základní školy (ZŠ Rychvald, ZŠ Havířov 1.máje, ZŠ Petřvald či ZŠ 

Sedliště), které využily nabídky Českého korfbalového svazu, zapůjčily si bezplatně potřebné 

korfbalové vybavení a zástupci svazu zde realizovali ukázkové hodiny tělesné výchovy a dokonce se na 

ZŠ Rychvald stihl odehrát i první turnaj. Korfbal tak stále dokazuje, že je skvělou náplní tělesné 

výchovy, že děti baví a že se platnou součástí hry může stát skutečně každý.    
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