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Uplynulý víkend se v nizozemském Haagu konalo 

historicky první oficiální Mistrovství Evropy v beach 

korfbalu. Juniorští reprezentanti České republiky do 19 let 

předvedli první den evropského šampionátu dobré výkony 

a v základní skupině prohráli z pěti zápasů jediný, a to 

s Maďarskem 3:5. Dále pak porazili oba belgické týmy 9:3 

a 6:3 a s oběma nizozemskými týmy remizovali shodně 

5:5. V tabulce po prvním dni tak obsadili třetí místo, které 

znamenalo že druhý den je čekali Nizozemsko 2 (výsledek 

3:6) a Belgie 2, kterou naši junioři porazili  a zajistili si tak 

postup do semifinále proti překvapení turnaje – Maďarsku. Ani napodruhé je však porazit nedokázali a 

prohráli košem těsně před koncem utkání. V posledním zápase na turnaji, který byl již devátým na 

šampionátu, pak již neměli dostatek sil, aby zopakovali vítězstí nad Belgií a obsadili výborné, byť 

nepopulární čtvrté místo. 

Obě česká seniorská družstva zahájila své základní skupiny výtečně a obě ze svých skupin postoupila 

do čtvrtfinále, kde se bojovalo o 1.-8. místo. Družstvo ČR 1 pak ve čtvrtfinále porazilo senzačně 

Nizozemsko 1 6:4 a v semifinále je čekalo druhé družstvo Nizozemska, kterému podlehli stejně jako 

Belgii v boji o bronz a rovněž si z turnaje odvezlo pomyslné bramborové medaile. Družstvo ČR 2 pak 

vyhrálo svou základní skupinu, ale ve čtvrtfinále podlehlo Belgii 1 4:8 a muselo se spokojit s bojem o 

konečné 5.-8.místo, kde již nezaváhalo, zvládlo dva náročné a vyrovnané duely a mohlo se radovat 

z konečného pátého místa. 

Ještě těsně před začátkem otevřeného Mistrovství Evropy 2017 byl formálně schválen Surinam jako 

přidružený člen IKF a mohl tak jako jeden ze tří mimoevropských týmů startovat na tomto turnaji. 

Council IKF přijal formálně Surinam, který byl nizozemskou kolonií a korfbal tu měl své místo. Po 

získání nezávislosti v roce 1975 však tradiční korfbalová struktura zanikla a Surinam byl z IKF 

vyloučen. Nyní pravděpodobně začíná nová éra, kterou se snaží nastartovat nizozemští korfbalisté se 

surinamskými kořeny v čele s bývalým výborným hráčem Geraldem van Dijkem. V plánu nově se 

tvořící surinamské reprezentace, která obsadila na šampionátu výborné šesté místo, je postup na MS 

2019, kam si však musí vybojovat vstupenky na Panamerickém mistrovství, které se bude příští rok 

konat v kolumbijském Cali. 

IKF spojila pořadatelství tohoto šampionátu s kongresem a s Valnou hromadou, která se konala v neděli 

20.srpna 2017. Valná hromada IKF formálně přijala jako své další přidružené země již výše zmíněný 

Surinam a Keňu, které se tak staly 68., resp. 69. členskou zemí Mezinárodní korfbalové federace. Valná 

hromada rovněž zvolila do svého vedení tři nové tváře, když odcházejícího generálního sekretáře 

Grahama Craftera nahradila po 14 letech ve funkci první žena na této pozici, kterou se stala bývalá 

portugalská reprezentantka a manželka mezinárodního rozhodčího Jorge Alvese Joana Faria. Druhým 

odcházejícím členem je Frank Buvens, který byl do vedení IKF zvolen po kariéře mezinárodního 

rozhodčího, kterou završil rozhodováním finálového zápasu ME 2002 mezi Nizozemskem a Českou 

republikou. Do Výkonného výboru IKF pak byli zvoleni nové tváře, a to Kevin Allen a Bjorn Elewaut.  
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