
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skutečnou přestupovou bombou 
minulého týdne je příchod 
kapitána belgického 
reprezentačního družstva Jary 
Hardiese do nizozemské nejvyšší 
soutěže Korfballeague do klubu 
DVO Bennekom. Jary Hardies je 
nejen díky své dvoumetrové 
výšce nepřehlédnutelnou postavou světového korfbalu, neúnavný 
bojovník a lídr belgické reprezentace, za kterou nastoupil k 57 zápasům 
a výrazně se podílel na zisku stříbra na loňském Mistrovství světa 
v jihoafrickém Durbanu. Jary dovedl k několika titulům belgické 
družstvo AKC/Luma a v roce 2017 získal prestižní cenu pro nejlepšího 
hráče belgické nejvyšší soutěže TopLeague. Třicetileý Hardies má 
přinést výrazné zkušenosti zejména k práci na doskoku, kde letos ovládl 
belgické statistiky s 203 útočnými doskoky, a přiblížit DVO 
k vysněnému postupu mezi nejlepší čtyři družstva Korfballeague.   

 
K zajímavému tahu přistoupil nejslavnější nizozemský klub 
PKC Papendrecht, který většinou udává směr v inovacích. Do 
nově vytvořeného exkluzivního trenérského tandemu Wim 
Scholtmeijer – Jennifer Tromp, který se vedení prvního 
družstva ujme od začátku přští sezóny, přibude další slavné 
jméno. Detlef Elewaut byl totiž angažován do pozice 
analytického kouče, který nebude během zápasů s týmem na 
lavičce, ale bude zápas analyzovat z tribuny. Detlef se tak vrací 
do družstva, kde rok působil jako hráč a později i dva roky 
v pozici hlavního trenéra. Pikantností je i fakt, že v trenérském 
týmu budou spolu působit trenéři dvou nejlepších světových reprezentací, kteří na MS 2015 a 2019 získali 
vždy zlato a stříbro. 
 
V Belgii a Nizozemsku, kde soutěže zatím nebyly dohrány, přistoupili k jejich zakončení rozdílně. Zatímco 
v Belgii byla soutěž zrušena a složení belgické TopLeague se do příští sezóny nezmění, v Nizozemsku stále 
ještě variantu dohrání Korfablleague neopustili, i když za současné situace se jeví jako méně 
pravděpodobná. Jedním z návrhů vzhledem k příští sezóně pro případ, že by se nestihly odehrát barážové 
zápasy o postup,  je rozšíření nejkvalitnější soutěže z deseti družstev na dvanáct tak, že současnou desítku 
by doplnila dvě nejlepší družstva z Hoofdklasse, tedy ze druhé nejvyšší soutěže. 
  
Vyšší odborná škola České unie sportu oznámila, že již dvakrát posunuté školení trenérů druhé třídy by se 
mělo konat  ještě do konce tohoto školního roku. Aktuálně jsou naplánovány dva víkendy, běhěm nichž 
proběhne teoretická část tohoto kurzu. Ve speciálně vypsaném kurzu pro zájemce Českého korfbalového 
svazu a Českého svazu jógy by všichni účastníci měli sejít společně během víkednu 30.-31.května a 
teoretické závěrečné testy jsou naplánovány na druhou část kurzu, které proběhne ve dnech 14.-16. června 
tohoto roku. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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