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Nejzajímavější zprávou uplynulého týdne je
zcela bezesporu oznámení Královské belgické
korfbalové federace KBKB o jmenování nového
reprezentačního trenéra seniorské belgické
reprezentace. Do trenérského křesla se vrací
Detlef Elewaut, který po MS 2015 právě od
belgického reprezentačního družstva odešel
s výzvou trénovat nejslavnější nizozemský klub
PKC Papendrecht, který pod jeho vedením
aktuálně vyhrál základní část nizozemské
Korfballeague a bude v roli největšího favorita
vstupovat do play-off. V podobné situaci byl
PKC pod vedením Elewauta i vloni, ale senzačně
prohrál v semifinále s amsterodamským Blauw Wit. První velkou akcí bude pro staronového kouče pak
Mistrovství Evropy 2018, kde bude belgické reprezentační družstvo „Diamonds“ obhajovat stříbrné medaile
z roku 2016.
Během uplynulého víkendu se právě v belgických soutěžích odehrála semifinále ve všech věkových
kategoriích. O finalistech se rozhodovalo v kategoriích U12, U14, U16 a U19 a samozřejmě největší
pozornost byla upřena na semifinálová klání v nejvyšší soutěži – tedy v Topkorfbal League. Semifinále se
hraje z důvodu divácké přitažlivosti pouze na jeden vítězný zápas. Hned v prvním střetnutí došlo k velkému
překvapení, když čtvrtý tým po základní části KC Boeckenberg dokázal porazil vítěze základní části
Borgerhout GW 22:20 a ve finále vyzve obhájce titulu AKC Luma, který porazil 17:13 Kwik.
Na adresu Českého korfbalového svazu
dorazila v minulém týdnu i exkluzívní
pozvánka a nabídka z Mezinárodního
centra korfbalového výzkumu a rozvoje
(International Korfbal Depelopment
Research Center), které funguje pod
záštitou IKF na čínské universitě v ZhengZhou. Pro český výběr je zajištěno na náklady pořadatele ubytování
a stravování v Guang Hua hotelu a na programu ve dnech 21.-24. června 2018 je euroasijský korfbalový
turnaj ZZU CUP Euro-Asia Korfball Tournament Games 2018.
Nadstavby budou zahájeny následující víkend i v pravidelných soutěžích pořádaných Českým korfbalovým
svazem. V sobotu 24.3. je na programu první ze dvou semifinálových turnajů v kategorii mladších žáků, kde
pět nejlepších družstev bude bojovat o tři vstupenky do finálového turnaje, který je na programu 22.dubna
společně s finálovými utkáními České dorostenecké korfbalové ligy v Prostějově. O den později začne i
tříkolová nadstavba v Lize starších žáků, kde nejlepší trojice týmů bude bojovat o dvě místa ve finále
soutěže, které proběhne během „superfinálového“ dne, jenž se bude poslední dubnovou sobotu konat
v brněnských Maloměřicích.
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