
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Největší hvězda surinamské korfbalové 
reprezentace Gerald van Dijk v rozhovoru 
pro Korfbal.nl oznámil, že ve věku 38 let 
chce ještě odehrát celou sezónu 
nizozemské nejvyšší soutěže 
Korfballeague, aby se připravil na 
nadcházející Světové hry 2022, kam 
s reprezentací Surinamu postoupil  po 
šestém místě na MS 2019. A tentokráte 
míří jihoamerický stát ještě výše. Gerald 
van Dijk nastupuje v dresu Blauw Wit 
Amsterdam a v letech 2013 a 2015 byl 
nejlepším střelcem nejlepší ligy světa. Na 
setkání s Geraldem vzpomíná i česká 
reprezentace, když tento nizozemský hráč 

se surinamskými kořeny přispěl 5 koši k demolici českého výběru poměrem 5:18 v závěrečných bojích na 
Mistrovství světa 2019 v Durbanu v Jihoafrické republice. 
 
Sportovně-technická komise Českého korfbalového svaz, která řídí všechny 
soutěže v rámci ČKS, připravila rozpis Superligy 2021, která bude zahájena již první 
zářijový víkend v Prostějově. Osm družstev v této jedinečné soutěži bude během 
dvou zářijových víkendů bojovat o cennou trofej ze sklářské dílny, na níž po 
nuceném zrušení ročníku 2020 je zatím vyryta pouze sestava Aligators z roku 2019. 
Pro všechna družstva je opět připravena speciální edice dresů, v níž budou 
nastupovat ve  všech dvaceti zápasech tohoto ročníku, kdy na soupiskách můžeme 
najít více než stovku hráčů a hráček. Všechny informace jsou k dispozici na webu: 
superliga.korfbal.cz 

   
Český korfbal se včera ráno prezentoval ve vysílání pořadu Dobré ráno v České televizi 
v Ostravě. Šest úspěšných českých juniorských reprezentantů z národního družstva 
U15, která vybojovala zlaté medaile na Mistrovství Evropy U15 2021 v Budapešti, byla 
pozvána do ranního vysílání, aby představila své úspěchy a ukázala základy korfbalu 
v živých vstupech, a to za doprovodu předsedy KK Sokol Koblov Petra Kronese a 
reprezentačního trenéra U17 Lukáše Filipa, který již reprezentanty z kategorie U15 
pečlivě monitoruje, neboť mnozí se na příští sezónu již přesunou do této vyšší věkové 
kategorie. 
 

Nizozemská královská korfbalová federace KNKV pořádá již  od tohoto víkendu v rámci Národního 
sportovního týdne beachkorfbalové kliniky pro školní mládež pod vedením profesionálních trenérů v areálu 
The Hague Beach Stadium v Scheiveningenu. Na závěr této mimořádné akce, které se během týdne účastní 
tisíce dětí, je připraven nizozemský národní beachkorfbalový šampionát ve všech kategoriích, do něhož se 
mohou přihlásit všechna družstva bez rozdílu zařazení do výkonnostních kategorií. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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