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V pátek 23.října měla být zahájena
nejkvalitnější ligová soutěž, kterou je
nepochybně
nizozemská
Korfballeague.
Nepříznivý vývoj koronavirové situace
v Nizozemsku, které patří společně s Českou
republikou mezi aktuálně nejvíce postižené
země, však zastavil téměř veškeré sportovní
aktivity včetně startu nejnavštěvovanější
nizozemské
halové soutěže. Fanoušci
špičkového korfbalu si tedy budou muset
nějakou dobu ještě počkat, než uvidí v akci ty
největší hvězdy světového korfbalu. Jedinou
výjimku získala nizozemská reprezentace, která
se může za zavřenými dveřmi dvakrát týdně připravovat v národním sportovním centru v Papendaalu, kde
se vždy ve středu a v sobotu schází výběr elitní a výběr do 22 let, který se chystá na MS 2021 U22, jež by se
mělo konat v červenci na Taiwanu.
Realizační tým reprezentačního družstva talentované mládeže České republiky ve věkové kategorii do 19
let, který se připravuje na domácí Mistrovství světa U19 2021, byl nucen z důvodu vládních nařízení zrušit
plánované přípravné soustředění, které se nadcházející víkend mělo konat ve Zruči nad Sázavou. Současně
v pondělí absolvovali zástupci Českého korfbalového svazu další ze série videokonferencí s Gertem Dijkstrou
reprezentujícím Mezinárodní korfbalovou federaci o probíhajících přípravách na tento velký mezinárodní
turnaj. Aktuální počet přihlášených zemí je překvapivě vysoký, když zájem o kutnohorský turnaj projevilo
15 družstev ze čtyř kontinentů a čeští diváci se tak mohou těšit na opravdu nevšední zážitek, který dvě
sportovní haly v areálu Klimeška nabídnou behěm velikonočního víkendu 2021, ve dnech 2.-4. dubna.
Mezinárodní korfbalová federace zveřejnila výzvu Marketingové a komunikační komise IKF (IKF Marketing
and Communication Committee) na širší zapojení dobrovolníků, kterou namluvila polská reprezentační
hvězda Tamara Siemienuk. IKF MarCom je zodpovědná za celosvětovou propagaci korfbalu, za rozvoj aktivit
na sociálních sítích jako jsou Facebok, Twitter či Instagram, za webcasting velkých mezinárodních akcí či
propagaci těchto akcí. Cílem výzvy je získání nových dobrovolníků z celého světa, kteří milují korfbal, jsou
zapálení a ochotní tvrdě pracovat a mají alespoň základní komununikační a marketingové povědomí. IKF
MarCom spadá pod novou členku IKF Exco, kterou je Anita Derks z Nizozemska.
V minulém týdnu zemřel bývalý předseda nizozemského korfbalového
klubu DVO Bennekom a otec bývalého slavného reprezentačního trenéra
Nizozemska Jana Sjouke Jaap van den Bos. Jaap byl korfbalovým
vizionářem, který systematicky budoval korfbalový klub DVO a díky jeho
aktivitám se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století
podařilo DVO získat vlastní halu, která se stala velkým benefitem a česká
reprezentace měla díky skvělým vztahům s DVO Bennekom mnohokrát
možnost v této hale trénovat a hrát přípravné zápasy a s charizmatickým Jaap van den Bosem se zde potkat.

korfbal.cz
Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy? Napište na zpravodaj@korfbal.cz

