
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Vítězem 53.ročníku nejstarší korfbalové soutěže světa – 
Poháru mistrů evropských zemí Europa Cupu se stalo 
potřetí v řadě nizozemské mistrovské družstvo 
TOP/SolarCompleet Sassenheim, které nenechalo nikoho 
na pochybách, kdo je nejlepším klubem starého 
kontinentu. Všechny soupeře nizozemský mistr doslova 
deklasoval, a to i v bojích o medaile. Svého finálového 
soupeře, vítěze belgické nejvyšší soutěže TopLeague 
Boeckenberg KC, rozdrtil šestáctikošovým rozdílem 31:15 
a jeho celkové skóre z pěti zápasů je vypovídající – 
109:44. A co víc, nejlepším střelcem turnaje se stal 
pětadvacetiletý Mick Snel s 21 koši a mezi ženami pak 
Celeste Split se 17 koši – oba samozřejmě v dresu vítěze. 

Dominance Nizozemců byla zasloužená a rozdíl mezi nejlepším družstvem a zbytkem startovního pole byl 
ohromný a změnu do příštích let můžeme čekat jen těžko. 
 
V dalším pořadí si bronzové medaile připsalo anglické mistrovské družstvo Trojans, které po rekordním 
jedenáctém titulu v anglické nejvyšší soutěži, předvádělo výborné výkony a jen totální selhání v posledních 
minutách zápasu proti belgickým mistrům je připravilo o ještě lepší výsledek. Anglický kapitán David Brooks 
totiž za nerozhodného stavu 12:12 neproměnil 115 vteřin před koncem dvě penalty a jeho bratr Samuel  
v poslední šanci Belgie daroval soupeři jasnou penaltu za dvojí opakované zkrácení volného hodu. Tu 
belgický kapitán Jesse de Bremaeker 15 vteřin před koncem proměnil a rozhodl tak o více než šťastné výhře. 
 
Velkým zklamáním pak skončilo učinkování českého mistra 
Korfbal  Klubu Brno, který začal turnaj překvapivou ale 
zaslouženou porážkou od maďarského mistra SZAC 1908 
Budapest poměrem 10:16. Ani v dalších zápasech ve skupině 
proti suverénním Nizozemcům (výsledek 8:25) a proti 
německému mistru SG Pegasus Rommersheid 1991 e.v. (výsledek 
15:17) na body nedosáhl a z posledního místa se postavil 
v semifinálovém střetnutí skupiny o konečné 5.-8.místo proti 
neoblíbenému soupěři z Portugalska NC Benfica, kterého ještě 
nikdy v historii porazit nedokázal. Ani tentokráte se historie neměnila a český mistr podlehl v košově 
nejslabším duelu celého turnaje 8:9. Chuť si spravili čeští zástupci až v posledním zápase, když jasně zdolali 
tureckého mistra Marmara University 21:11, ale to již nic nemění na tom, že příští vítěz České korfbalové 
extraligy bude muset na podzim tohoto roku podstoupit kvalifikační boje, které se budou konat ve Francii. 
 
Druhá nejvýznamnější klubová soutěž Europa Shield již klepe na dveře, neboť v prostějovské hale RG začne 
již za osm dní a věřme, že si na ni najde cestu více fanoušků než tomu bylo při Europa Cupu 2019 v belgickém 
Kortrijku. Český korfbalový svaz připravil pro domácí české kluby výbornou nabídku na možnost zaplacení 
cesty autobusu diváků na některý ze tří hracích dní tohoto turnaje, kde české kluby patří mezi favority na 
medailová umístění.  
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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