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Uplynulý víkend se konalo první soustředění výběru
talentované mládeže určené pro kategorii U15 a
zúčastnilo se jej celkem 40 nadějných hráčů a hráček
z ročníků narození 2007 a 2008. Pod vedením
charizmatického trenéra Martina Šnévajse, který se jako
jediný může pyšnit dvěma tituly Mistra Evropy U15
v beach korfbalu, které se svými svěřenci vybojoval
v letech 2019 a 2021, se talentovaná mládež
připravovala intenzivně po celý víkend, během něhož
absolvovali deset tréninkových hodin. Mimo
korfbalových dovedností všichni adepti reprezentačního
dresu změřili své výkony i ve vybraných dalších disciplínách a tyto budou sloužit realizačnímu týmu
reprezentace k měření pokroku ve fyzické zdatnosti, kterému se hráči musí věnovat neustále.
V sobotu byl zahájen nový ročník nizozemské nejvyšší korfbalové soutěže Korfballeague, která má opět
podobu dvou základních skupin po šesti družstvech. Po prvním kole se na čele střelecké tabulky usadil
reprezentant Mick Snel, který se poprvé po přestupu z TOP Sassenheim představil v dresu Fortuny Delft a
hned pomohl k vítězství devíti koši. Fortuna Delft po porážce od PKC ve finále sezóny minulé bude letos
mířit na příčku nejvyšší, když vedle Snela angažoval i nejlepší korfbalistku poslední pětiletky Celeste Split.
Nepříliš přesvědčivě vstoupil do nové sezóny obhájce titulu PKC Papendrecht, který zdolal jen těsně DOS´46
poměrem 20:18 a ještě hůře dopadl nejúspěšnější tým posledních deseti let TOP Sassenheim, který v prvním
utkání podlehl výrazně 22:31 DVO Bennekom.
Nabitý program České korfbalové extraligy
pokračoval o víkendu třetím kolem a víkend
následující je na programu opět porce čtyř
utkání, ale pandemická situace zřejmě
tento počet výrazně zredukuje. V sobotu
20.listopadu se do historických statistik
zapsal bývalý veleúspěšný reprezentant
Vlastimil Krejčí, který ve věku 38 let, sedm
měsíců a 4 dny dokázal vstřelit
v extraligovém zápase jedenáct košů, čímž
se stal nejstarším dvojciferným střelcem
extraligy, když překonal Jiřího Podzemského, který držel tento rekord po 14 koších,
které nastřílel v jediném zápase ve věku 37 let, 1 měsíc a 14 dní, a to na jaře 2020.
Mezinárodní korfbalová federace IKF (International Korfball Federation) v rámci své expanzivní politiky
přijala novou členskou zemi, jíž se stalo jihoamerické Peru. Pod vedením presidenta Javiera Rojase Duranda
se AKOPE – Asociacion Peruana de Korfball stala členem IKF, ale počet členských zemí nevzrostl a zůstává
na počtu 69, neboť současně s přijetím Peru bylo vyřazeno Bělorusko. Důvodem pro vyřazení postsovětské
země jsou nepřekonatelné problémy s potenciálním rozvojem korfbalu.
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