
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyšší odborná škola České unie 
sportu (VOŠ ČUS) vypsala 
v prvním pololetí termíny studia 
obecné části trenérské licence 
II.třídy. Splnění této obecné části 
je jednou z nutných podmínek 
k absolvování studia a k zisku 

aktuálně nejvyššího možného vzdělání v oboru trenér korfbalu (dalšími podmínkami stanovenými 
Trenérsko-metodickou komisí ČKS jsou absolvování praktické korfbalové části studia a sepsání závěrečné 
odborné práce o minimálním rozsahu 10 stran textu). Český korfbalový svaz s VOŠ ČUS spolupracuje již 
druhým rokem a po jarním kurzu v roce 2020 je vypsán na letošní rok dvouvíkendový kurz v rozsahu 100 
vyučovacích hodin, který proběhne ve dnech 28.-30.5. a 11.-13.6. 2021.  
 
Nizozemský korfbalový klub Koog Zaandijk oznámil, že Tim Bakker - jedna 
z největších korfbalových hvězd, která kdy působila v jeho dresu, se stane od příští 
sezóny hlavním trenérem prvního družstva. Tim Bakker dovedl KZ k několika 
titulům v nizozemské Korfballeague a k vítězstvím na Pohárů mistrů evropských 
zemí. Jako kapitán nizozemské reprezentace přidal do své sbírky mnoho dalších 
zlatých medailí a může se tak pyšnit prvenstvím na ME, MS i Světových hrách. Jeho 
srdeční klub Koog Zaandijk, kde aktuálně působí jako trenér ńa lavičce u druhého 
družstva, skončil v základní skupině A na druhém místě za neporaženým PKC a ve 
čtvrtfinále se v roli favorita utká s DOS´46.  
 
Korfballeague - jediná probíhající ligová soutěž vstupuje dnes do své finální fáze, když osm nejlepších 
družstev postoupilo do čtvrtfinále, které má dnes na programu první zápasy. Čtvrtfinálové dvojice, jež mají 
následující složení Fortuna – LDODK, PKC – DVO, KZ – DOS´46 a TOP – Blauw Wit, slibují velmi zajímavé 
souboje u lépe postavených po základní části a odvety jsou naplánovány na sobotu 27.března a případné 
třetí rozhodující zápasy pak na úterý 30.března. Semifinálový program bude zahájen 3.dubna, odvety jsou 
na programu 10.dubna a přídadné rozhodující zápasy na 13.dubna – tedy pouhé čtyři dny před finálovým 
utkáním tohoto ročníku.  

 
Belgická královská korfbalová federace na svých webových stránkách 
věnujích se beachkorfbalu oznámila, že během letních měsíců proběhne 
Flanders Beachkorfball Tour, a to jako série otevřených turnajů, na které jsou 
zvány domácí i zahraniční družstva. V Belgii byla celá letošní halová sezóna 
zcela zrušena, aniž by se stihl odehrát jediný zápas, a pro belgické hráče se 
tak jedná o první letošní příležitost zahrát si korfbalové zápasy, neboť korfbalu 
se aktuálně mohou věnovat pouze reprezentační hráči, kteří se připravují 
dvakrát týdně na základě speciální výjimky. Beachkorfbalová tour zahrnuje 
celkem 5 turnajů, které budou na různých místech odehrány od 3.července 
do 7.srpna, kdy je naplánováno finále v Betekomu. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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