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V neděli 21.října skončilo v Nizozemsku sedmé mistrovství
Evropy, které se konalo ve čtyřech městech v provincii
Friesland. Zápasy evropského šampionátu, do kterých zasáhlo
celkem 15 nejlepších národních reprezentačních družstev
starého kontinentu, se konaly postupně ve městech Gorredijk,
Drachten, Leeuwarden a finálová klání se uskutečnila
v nádherné hale v Herenveenu. Domácí Nizozemsko sedmým
ziskem mistrovského titulu
potvrdilo svou absolutní
dominanci, když každého ze soupeřů porazilo dvouciferným
rozdílem a na halových ME, které se pravidelně konají od roku
1998 ještě nikdy nepoznalo hořkost porážky a ani další evropský šampionát, který pravděpodobně bude
v roce 2020 hostit Belgie, neslibuje změnu v tomto trendu.
O překvapení však na tomto šampionátu nebyla nouze, což je pro korfbalové dění povzbuzující. Úřadující
vicemistři světa i Evropy Belgičané utrpěli na ME 2018 dokonce tři porážky, když v základní skupině podlehli
senzačně Německu poměrem 18:20, v semifinále nestačili na suverénní Nizozemsko 9:22 a v boji o bronz
prohráli se srdnatě bojujícím Portugalskem 19:20. Poprvé v historii ME tak na belgickou reprezenatci nezbyl
žádný cenný kov, což by před začátkem turnaje netipoval téměř nikdo. Ze stříbrných medailí se tak mohlo
poprvé radovat Německo, které předvádělo výborný organizovaný korfbal založený na vyrovnaném kádru,
bronz si již potřetí připsalo Portugalsko a na českou reprezentaci zbylo páté místo hned za Belgií.
Zajímavostí statistik, kterou se právě německý reprezentační tým nejvíce lišil od ostatních družstev mezi
nejlepšími osmi, bylo to, že jedině německé ženy zaznamenali více košů než jejich mužští spoluhráči. Poměr
střelených košů 53%:47% ve prospěch dámské polovny družstva je zcela výjimečný a není bez zajímavosti,
že druhými nejúspěšnějšími ženami byly Češky, které dokázaly nastřílet 48% českých košů a absolutním
číslem 57 dámských košů skončili na druhém místě hned za mistrovskými Nizozemkami (84 košů) a dokonce
i o jeden koš předčili německé střelkyně. Naopak nejvyšší poměr ve prospěch mužské poloviny družstva byl
u Maďarska a Katalánska, kde dosáhl až 73% (resp.71%). Absolutním číslům dominovali, stejně jako téměř
všem statistickým údajům Nizozemci, kteří dokázali nastřílet 96 košů. Nejlepším střelcem ME 2018 se stal
dvaadvacetiletý maďarský reprezentant Balasz Berenyi, který zaznamenal úctyhodných třicet košů.
Evropský šampionát byl tradičně spojen i s loučením několika hvězd
světového korfbalu, které s touto vrcholnou korfbalovou akcí roku 2018
spojily i své rozloučení s mezinárodní kariérou. Největší ovace si mohla užít
nizozemská hvězda Suzzanne Struik, která ke třem titulům z MS a třem
zlatým medailím ze Světových her, přidala dokonce čtvrtý titul evropské
šampionky, z něhož se mohla radovat již v letech 2006, 2010 a 2014.
S kariérou se za ovací tribun loučili i dva kapitáni, když poslední zápas si
naplno užil německý Sven Muller, který si na první velkou medaili musel počkat až do svého posledního
vystoupení v národním dresu. To se naopak nepovedlo belgickému Davidu Peetersovi, který se dojatě
v slzách loučil s reprezentační kariérou ověnčenou mnoha úspěchy, tentokráte však bez medaile.
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