
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nizozemský mistrovský klub PKC Papendrecht si 
naplno užil titul nejlepšího družstva země tulipánů, 
ač fanoušci samozřejmě v rotterdamské hale Ahoy 
chyběli. Následný triumfální návrat hvězdných 
hráčů zpět do Papendrechtu si však věrní fanoušci 
ujít nenechali a několik stovek příznivců se 
shromáždilo v blízkosti sídla klubu, kde společně 
oslavili titul po šestiletém čekání. Na všechny čekal 
velkolepý ohňostroj a přivítání nových šampiónů 
bylo velmi spontální, což policejní kontroly tiše 
tolerovaly. Nakonec to však znamenalo, na základě 
doporučení příslušných úřadů a na základě zjištění, 

že rozestupy mezi osobami nebyly dodrženy, sedmidenní karanténní opatření pro všechny zúčastněné. 
 
Dohru mělo i vysílání finálového zápasu v České televizi a na českých 
internetových stránkách – a to pozitivní! Zkušená moderátorská 
dvojice Tomáš Voda – Ivo Kracík totiž v přímém přenosu vylosovala 
výherce hodnotných cen. Ti, kteří aktivně sdíleli odkaz, na kterém se 
vysílalo finálové klání, byli zařazeni do losování o deset korfbalových 
míčů Mikasa, se kterými se hrají všechny mezinárodní a samozřejmě 
i domácí soutěže. Další dvě ceny byly vylosovány ze správných 
odpovědí na otázky – kolik košů celkem padne ve finále Korfballeague 
a kolik extraligových klubů vystřídala během své dlouhé kariéry 
spolukomentátorka ve studiu Lenka Faltýnková – a jednalo se o ceny 
velmi hodnotné – sportovní vybavení v hodnotě 5.000 Kč  a tablet Lenovo s korfbalovou aplikací. 
 

Pořadetelé tradičního mezinárodní turnaje Korfball Tournament Stadskanaal´74 
oznámili zahájení možnosti přihášení na dvacátý ročník tohoto turnaje, a to pro 
evropská družstva. Otázka účasti mimoevropských družstev totiž aktuálně 
nevypadá příliš reálně. V dlouhé historii turnaje můžeme nalézt i českou stopu, 
když v letech 2005 a 2006 se tohoto mezinárodního klání zúčastnila reprezentace 
České republiky v rámci herní přípravy a zároveň vždy tuto účast spojila 
s oficálním mezistátním utkáním proti Německu, resp. proti Anglii.  

 
Nizozemská královská korfbalová federace KNKV oznámila, že příští finále nejvyšší nizozemské soutěže se 
bude konat opět v hale Ahoy, a to v sobotu 16.dubna 2022. O definitivním programu celé ligové soutěže 
ještě není rozhodnuto, ale je jisté, že bude zahájena až po Mistrovství Evropy 2021, které se bude konat 
v Belgii ve dnech 25.-30. října. Zároveň je jisté, že i v nadcházejícím ročníku bude mít Korfballeague dvanáct 
družstev, které budou v první fázi rozděleny do dvou šestičlenných skupin. Následovat by měla nadstavba 
pro nejlepší tři družstva z každé skupiny a poslední fází by bylo semifinále na dva vítězné zápasy a finálový 
duel. Definitivní rozhodnutí se ještě očekává u stanovení toho, jak se bude upravovat počet týmů pro sezóny 
nadcházejí a jak bude řešena sestupová a postupová problematika. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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