
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mistrem Nizozemska 2018 ve venkovním 
korfbalu, který si v Nizozemsku a rovněž 
v sousední Belgii udržuje velkou 
popularitu, se stalo družstvo PKC 
Papendrecht. PKC porazil ve finále Fortunu 
Delft 20:17 a mohl se radovat z titulu 
nizozemského šampióna, který alepsoň 
trochu zmírnil zklamání tohoto velkoklubu 
po vyřazení v semifinále Korfballeague 
právě od jejich finálového soupeře. 
Nejlepším střelcem finále byl Johannis 
Shot, který zaznamenal šest košů a 
symbolicky se vynikajícím výkonem 
rozloučil s dresem PKC, ve kterém strávil 
mnoho sezón a zažil mnoho úspěchů, včetně dvou vítězství v Korfballeague či v následujících Pohárech 
mistrů evropských zemí v letech 2014 a 2016. 
 
Venkovních turnajů v Nizozemsku se v rámci přípravy na nadcházející halovou sezónu zúčastnila i družstva 
z české soutěže. Extraligový SK RG Prostějov si připsal velmi cennou remízu 11:11 v prestižním přátelském 
utkání proti svému hostiteli DOS WK A1, který nastoupil v nejsilnější sestavě. Prvoligový VKC Kolín se 
v Nizozemsku v Etten-Leur účastnil velkého venkovního turnaje pořádaného místním klubem Focus a 
připsal si výborné první místo, když první turnajový den obhájil své loňské prvenství v kategorii příchozích a 
druhý den turnaje pak vybojoval celkově třetí místo mezi deseti zúčastněnými korfbalovými družstvy . 

 
Zajímavou formu přípravy na nadcházející 
Mistrovství Evropy 2018 zvolil nizozemský trenér 
Wim Scholtmeijer, když družstvo obhájců titulu 
vzal na tréninkové soustředění do Francie. Devět 
žen a devět mužů z nejlepší korfbalové země světa 
včetně realizačního týmu plnilo během týdne 
v Gorges de Verdon rozdílné úkoly, které měly za 
úkol stmelení týmu a nutnou spolupráci všech 
členů v nekorfbalovém prostředí. V následné 

přípravě zamíří družstvo obhájců titulu do belgických Antwerp a poslední týden má nizozemská 
reprezentace naplánovaný v Portugalsku včetně přátelského utkání proti domácí reprezentaci. 
  
Širší nominaci oznámil i belgický hlavní trenér Detlef Elewaut, který se na lavičku belgického národního 
družstva vrací po třech letech, ze kterých dva strávil na lavičce PKC Papendrecht, kde se mu ale výraznějšího 
úspěchu s nabitým kádrem dosáhnout nepodařilo. Belgická reprezentace bude na ME 2018, které je 
historicky sedmým halovým šampionátem na evropském kontinentu, patřit k největším favoritům a jejím 
cílem je zastavení Nizozemska v cestě za sedmým titulem evropského šampióna. Stejně jako nizozemský 
širší výběr má i belgický trenér aktuálně k dispozici 9 žen a 9 mužů z celkem 10 družstev, ze kterých vzejde 
finální nominace na Mistrovství Evropy.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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