
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 17.dubna se v rotterdamské hale Ahoy 
odehrálo finále Korfballeague 2021, které proti sobě 
svedlo dva nejlepší týmy této sezóny a zároveň dva 
nejúspěšnější kluby nizozemské korfbalové historie. 
V repríze finálového zápasu z roku 2019, který se však 
ještě hrál před zaplněnými tribunami, byl letos 
úspěšnější klub z Papendrechtu, který oplatil Fortuně 
poslední finálovou porážku. PKC Papendrecht ukončil 
šestileté čekání na velkou trofej a získal již jubilejní 

desátý nizozemský mistrovský titul. V poločase sice ještě bylo v těsném vedení 9:8 družstvo Fortuny, ale ve 
druhé půli se postupně hra začala dostávat pod kontrolu PKC a díky excelentní střelecké produktivitě 
dámské poloviny týmu, která zaznamenala úžasných 17 košů, mohl PKC na konci zápasu slavit další úspěch 
své historie po vítězství 22:18. 
 
Nejlepším hráčem finálového zápasu Korfballeague byla vyhlášena Sanne van der Werffová, která byla 
zárověň i nejlepší střelkyní finále s celkem osmi koši, čímž dalece předčila všechny další účastníky finálového 
klání. Sanne zaznamenala 5 košů z dálky, 2 z donášky a 1 penaltu a celkem vyslala na soupeřův koš dvacet 
střel. Její 25% střelecká úspěšnost je skvělým výsledkem a byla tím rozhodujícím faktorem vítězství PKC. 
Navíc Brett Zuijdwegtová ve druhé čtyřce přidala ze 17 střel 5 košů. To Fortuně se nedařilo hrát podle 
obvyklých not v zápasech play-off, když poprvé nedokázala vystřelit na protivníkův koš více než sto střel (ve 
finále pouze 93) a rovněž její počet 40 doskočených míčů ve finále zaostal velmi za jejím průměrem v play-
off, který před finále činil více než 60 úspěšných doskočených míčů za jedno utkání. 
 
Historickou událostí finálového duelu nizozemské nejvyšší soutěže 
Korfballeague pro Český korfbalový svaz byla skutečnost, že tento 
sportovní svátek byl přenášen živě několika médii, když živě si jej mohli 
pustit diváci České televize HbbTV, kde je samozřejmě následně 
uložen v Archivu ČT, dále bylo možné jej sledovat na YouTube Českého 
korfbalového svazu a na internetovém sportovním kanálu TV.com. Pro 
korfbalové fanoušky bylo připraveno Korfbalové studio, kde se pod 
vedením moderátora Tomáše Vody, představila celá řada zajímavých 
hostů jako bývalá basketbalová reprezentantka Ilona Burgrová či 
reprezentační trenér Ivo Kracík. Novinkou korfbalového přenosu byl i profesionální komentátor České 
televize, jímž byl Matěj Vlček, který svou premiéru zvládl výtečně společně s korfbalovými odborníky 
v podobě Lenky Faltýnkové a Lukáše Filipa. 
 
Maďarská korfbalová asociace oznámila, že pokračuje v přípravách na Mistrovství Evropy U15 2021, které 
je plánováno na první tři dny měsíce července. Maďarští organizátoři připravili dvě upravené verze celé 
akce, které počítají s dodržením všech protiepidemiologických opatření včetně testování všech účastníků 
před zahájením turnaje. Možné varianty počítají s venkovním turnajem na umělé trávě a beach turnajem 
ve variantě první či ve verzi druhé s rychlým halovým turnajem a následným beach mistrovstvím, kde jsou 
čeští junioři obhájci prvního evropského titulu v této kategorii plážového korfbalu. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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