
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minulý týden se v nizozemském Scheveningenu konalo páté 
nizozemské mistrovství v beach korfbalu. Jednalo o skutečně 
mimořádnou akci, která se odehrála ve velkém sportovním 
areálu s názvem The Hague Beachstadium, kde se v příštím 
roce bude konat i Mistrovství Evropy v beach korfbalu, a to 
ve dnech 7. - 8. srpna 2020. Nizozemský šampionát ovládlo 
v prestižní kategorii první družstvo TOP Sassenheim. Celkem 
se této velkolepé akce zúčastnilo více než tisíc hráčů, kteří se 
na deseti hřištích utkali v celkem osmi věkových a 
výkonnostních kategoriích. 

 
Zajímavé jsou aktuální události na přestupním trhu, které byly oznámeny 
v posledních dnech a které se týkají špičkových hráčů v nejvyšších soutěžích 
Nizozemska a Belgie. Do nizozemkého Deetos Dordrecht totiž míří dvojice belgických 
reprezentantů, když do červobílého dresu několikanásobného mistra Nizozemska 
z devadesátých let se obléknou pětadvacetiletá Shiara Driesen (na obrázku) a její o 
čtyři roky mladší reprezentační kolega Jarre do Lay. Naopak do belgického KC 
Boeckenberg přestupuje bývalý nizozemský reprezentant Rick Vorneveld, který ve 
svých 34 letech naposledy působil v Blauw Wit Amsterdam. Další hitem je i ohlášený 
návrat Geralda van Dijka právě do dresu Blauw Wit, kde tento surinamský 
reprezentant strávil mnoho let a byl vždy velkou oporou a excelentním střelcem.  
 
Mistrovství Evropy U21 2019, které se bude konat v Prostějově, již zná rozlosování a pořadí jednotlivých 
zápasů všech pěti dní tohoto šampionátu. Program prvních tří dní, kdy jsou na pořadu vždy čtyři zápasy 
v základních skupinách, je následující – začíná se vždy v 10:30, druhé zápasy následují ve 12:15, po krátké 
pauze pokračují třetí zápasy od 14:45 a denní program zakončí vždy zápasy českých reprezentantů, kteří se 
postupně utkají s Katalánskem, Nizozemskem a Anglií. České zápasy vždy budou začínat v 16:30 tak, aby se 
povedlo zaplnit publikum haly RG Prostějov, které může být pomyslným devátým hráčem na hřišti a požene 
naše reprezentanty za medailovým snem. Semifinálový den je pak pátek 18. října a turnaj vyvrcholí v sobotu 
19.října zápasy o konečné umístění. Právě finálový den bude i velkým setkáním současných a minulých 
korfbalistů, kteří jsou zváni v rámci oslav 30 let s korfbalem a mnoho slavných osobností z Čech i ze zahraničí 
již přislíbilo svou účast. 
 

Novinkou letošního roku je superpohár, který domluvili 
nizozemská korfbalová federace KNKV a její belgická 
protistrana  KBKB a nese název Supercup 2019. Tento souboj 
je určen pro vítěze venkovních ligových soutěží. Nizozemsko 
a Belgie jsou v současnosti jediné země, kde se hrají 
pravidelné ligové soutěže nejen v hale, ale i venku. V neděli 
prvního září se v ostře sledovaném zápase utkají nizozemský 
venkovní mistr DOS´46 a belgický šampión AKC/Luma. Zápas 
se bude konat v belgických Antwerpách na umělé trávě a 
začátek prestižního souboje je stanoven na 14:30. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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