
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nejsledovanější korfbalová událost letošního roku 
se v sobotu konala v Nizozemsku, kde se uskutečnilo 
finále nizozemské nejvyšší korfbalové soutěže 
Korfballeague. Ve vyprodané hale Ziggo Dome 
sledovalo finálový souboj mezi obhájcem titulu TOP 
Sassenheim a Fortunou Delft, která vládla 
nizozemské soutěži na začátku nového tisíciletí v 
letech 2004 a 2005, více než jedenáct tisíc diváků. 
Další statisíce shlédnutí měl i přímý internetový 
přenos a televizní vysílání. Vítězem a mistrem 
Nizozemska se stal potřetí za sebou TOP 
Sassenheim, když naplno využil svých zkušeností – 
rychle vedl 5:0, v poločase pak 12:8 a i když se Fortuna dokázala na začátku druhého poločasu přiblížit na 
rozdíl jediného koše, Top své vedení nepustil, konec zápasu byl opět v jeho režii a mohl slavit po konečném 
výsledku 24:20. Největší hvězdou finálového duelu byla nizozemská reprezentantka Celeste Split, která 
zaznamenala 6 košů a potvrdila pozici aktuálně asi nejlepší korfbalistky světa. 
  
I v české nejvyšší soutěži je již na programu poslední utkání, které rozhodne o držiteli mistrovského titulu 
za extraligovou sezónu 2017-2018. Základní část vyhrálo s přehledem KK Brno, když ze čtyřiadvaceti utkání 
získalo 37 bodů a ve finále vyzve obhájce loňského titulu KCC Sokol České Budějovice. Nejlepším střelcem 
základní části ČKE se stal bývalý reprezentant Jiří Podzemský, který dokázal nastřílet úctyhodných 118 košů. 
V první desítce nejlepších střelců, kde má největší zastoupení mistrovské družstvo z jižních Čech, se všichni 
dostali přes šedesát košů, včetně tří dam, z nichž nejlepší byla brněnská Štěpánka Jonáková se 72 koši. 
  

Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace bylo oznámeno, že 
los nadcházejícího Mistrovství Evropy 2018, které se bude v říjnu 
konat v severní provincii Nizozemska ve Frísku, proběhne v úterý 
17.dubna v Leeuwardenu. Zápasy se budou pak hrát ve čtyřech 
městech – Drachten,Gorredijk, Heerenveen a hlavní město provincie 
Leeuwarden. Naše reprezentace bude hrát v první výkonnostní 
polovině turnaje, kde osm nejlepších družstev bude rozděleno do 
dvou základních skupin – Češi určitě potkají jednoho z gigantů 
evropského korfbalu, tedy Nizozemsko či Belgii a dále pak dva další 
soupeře z pětice Anglie, Německo, Katalánsko, Portugalsko či Polsko.   

  
Duben je měsíc, který je korfbalem zcela nabit, neboť se uskuteční všechny finálové dny ČKS a na první se 
můžeme těšit již za deset dní, kdy se finálový den minižáků bude konat v Kolíně 21.4. a o čtyřech finalistech 
se rozhodne na semifinálových turnajích, které se budou konat v sobotu 14.dubna. Jasno je již o 
medailistech v kategorii mladších žáků, kde si to o cenné kovy rozdají družstva SK RG Prostějov, KK Brno a 
SK Plhov Náchod, a to v rámci finálového dne v neděli 22.4. společně s nejlepšími týmy v České 
dorostenecké korfbalové extralize, kde mají po prvních semifinále nakročeno do finále KK Brno a KK Brno 
Nový Lískovec, když vedou v semifinálových sériích 1:0 nad KC ZŠ Šenov, resp. SK Plhov Náchod. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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