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Nizozemský reprezentační trenér Wim Scholtmeijer
končí u národního družstva Nizozemska, které trénoval
od roku 2014 a dovedl jej třem titulům Mistra Evropy
(2014, 2016 a 2018), dvěma titulům Mistra světa (2015 a
2019) a rovněž ke zlatým medailiím ze Světových her
2017. Wim Scholtmeijer je skutečnou legendou
nizozemského korfbalu, když jako hráč prošel
reprezentačními mladežnickými výběry Nizozemska,
následně byl oporou elitní nizozemské reprezentace a od
roku 2003 byl prvním profesionálním korfbalovým
hráčem. Společně s Wimem končí u nizozemské
reprezentace i jeho asistenti Leon Braunstahl a Jennifer Tromp, která bude tvořit s Wimem trenérskou
dvojici u nejslavnějšího nizozemského klubu PKC Papendrecht. Nizozemskou reprezentaci nově povede Jan
Niebeek, který se trenérského kormidla ujme již od 1. září 2020 místo plánovaného převzetí po zrušeném
Mistrovství Evropy 2020, které se mělo konat v Belgii na začátku listopadu tohoto roku.
Mezinárodní korfbalová federace IKF pořádala včera Town Hall Meeting IKF pro všechny evropské
korfbalové národní asociace, a to za účasti presidenta IKF Jana Fransoo. Hlavní náplní devadesátiminutové
mezinárodní on-line konference byla prezentace Slovenska o proběhlém mezinárodním turnaji v Nitře,
který byl v době resktriktivních opatření v jednotlivých zemích unikátní korfbalovou akcí, do níž se zapojila
družstva ze tří zemí. Účastníci konference si vyslechli i aktuální situaci včetně projektu KNKV Korfball
Summer a předpokládaný vývoj v kolébce korfbalu v Nizozemsku, zároveň mohli slídet své zkušenosti a
aktuální stav v jednotlivých členských zemích.
Letní prázdniny za sebou mají první třetinu a rovněž první
korfbalový tábor, jež se konal na Základní škole Pod Skalkou
v Rožnově pod Radhoštěm. Dvě desítky korfbalových nadějí, kteří
od příští sezóny již budou hrát v kategorii mladších žáků,
předváděly výborné výkony, během týdne absolvovaly 16 hodin
korfbalových tréninků, korfbalový turnaj proti kozlovickým
korfbalistům a večerní zápas proti rodičům, který přinesl úžasnou
napínavou podívanou, jež rozhodl až závěrečný penaltový
rozstřel, který dokázali vyhrát rožnovští mládežníci a mohli se
radovat z cenného vítězství 16:15. Hned příští týden pak začínají
další korfbalové kempy, když reprezentační trenér Ivo Kracík povede druhý ročník korfbalového
tréninkového tábora na Gymnáziu Hladnov v Ostravě a současně i korfbalový příměstský tábor v Bohumíně
Skřečoni, jež povede korfbalový trenér a místní učitel Milan Pětroš.
Korfbalové aktivity se ve větší míře rozjely rovněž na asijském kontinentu, který byl koronavirovou krizí
zasažen jako první. V Taipei City se během tří dnů konal Národní universitní korfbalový šampionát, jehož se
zúčastnilo celkem šest universitních družstev, což ve velký pokles oproti rokům předcházejícím.
Vysokoškolská družstva se utkala ve dvou výkonnostních skupinách. Celkem bylo odehráno 12 korfbalových
zápasů, které všechny bylo možné sledovat živě na streamu na webových stránkách Taiwanské korfbalové
asociace.
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