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S blížícím se nejvýznamnějším korfbalovým svátkem měsíce
prosince, oznamují reprezentační trenéři nominace svých
družstev na tento mezinárodní turnaj, který se tradičně koná ve
sportovním centru v nizozemském Rotterdamu. Belgický trenér
Detlef Elewaut po propadáku na ME 2018 v Nizozemsku oznámil
nominaci osmi žen a osmi mužů, se kterými zahájí přípravu na
blížící se MS 2019, které bude v jihoafrickém Durbanu zahájeno
již za 238 dní. Právě Kofball Challenge má ukázat, zda jeho nový
výběr, v čele s aktuálně nejlepším střelcem belgické TopLeague
Larsem Courtensem, předvede
dostatečný potenciál k návratu na
medailové příčky. Svůj výběr
šestnácti vyvolených pod hlavičkou TeamNL Korfbal oznámil i nizozemský
trenér Wim Scholtmeijer, který se svém výběru samozřejmě nemůže použít
hráče z posledních finalistů Korfballeague, kteří na turnaji startují v dresech
svých družstev, ale i tak bude jeho tým patřit k žhavým favoritům na vítězství.
V českém reprezentačním výběru trenéra Ivo Kracíka, který se na tomto turnaji bude účastnit soutěže
v kategorii do devatenácti let, došlo v nominaci ke změně, když českobudějovický Daniel Šmíd byl po zranění
kolena nahrazen svým spoluhráčem z KCC Sokol České Budějovice a aktuálně třetím nejlepším střelcem
České dorostenecké orfbalové extraligy Rostislavem Kortusem, který patří mezi největší talenty českého
korfbalu. Skvělou zprávou pro český výběr je i přislíbená účast Wima Bakkera - hlavního trenéra Koog
Zaandijk, který ještě minulý týden vedl nizozemskou Korfballeague (po víkendu v nesmírně vyrovnané
soutěži klesl na šesté místo). Wim dlouhodobě pomáhá české reprezentaci již od roku 2016, kdy se domluvil
na spolupráci s Českým korfbalovým svazem.
Zajímavý pohled nabízí srovnání střeleckých statistik nejlepších ligových soutěží na starém kontinentu
v nové sezóně. Nizozemská nejvyšší soutěž Korfballeague a belgická nejvyšší soutěž TopLeague, které obě
hrají na čistý hrací čas 2*25 minut, stejně jako Česká korfbalová extraliga, dlouhodobě zaznamenávají nárůst
nastřílených košů. Nejvyšší průměr – 47,85 koše na zápas můžeme sledovat po čtyřech odehraných kol
Korfballeague, když v posledním kole to bylo dokonce 54,2 koše na zápas. Belgická nejvyšší soutěž pak drží
aktuální průměr 44,33 koše na zápas a Česká korfbalová extraliga příliš za belgickou nezaostává, když je čísle
43,2 koše na jeden odehraný zápas.
Asijská větev Mezinárodní korfbalové federace IKF oznámila, že ve dnech 17.
-21. prosince 2561 (pozorný čtenář jistě pochopí, že dle thajského kalendáře,
který je 543 let posunut) se bude v thajském hlavním městě Bangkoku konat
první oficální Mistrovství Thajska v korfbalu. Thajská korfbalová asociace
v čele s presidentem, kterým je Prof. Dr. Supranee Kwanboonchan, je
oficálně členem Mezinárodní korfbalové federace jako její 69. člen od ledna
tohoto roku a již se zúčastnila v 2018 i asijského šamionátu.
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