
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anglická korfbalová asociace (England Korfball Association – EKA) oznámila, že finálový 
den nejvyšší anglické soutěže Premier Division bude pořádán ve sportovním parku 
University of East Anglia v Norwichi, a to v neděli 22.května 2022. Oproti minulým 
sezónám, které bylo možné dokončit v době před celosvětovou pandemií, dochází 
k malé změně, když semifinálová střetnutí nebudou odehrána den před finále, ale 
odehrají se již 8.května. Průběh finálového dne obstarají tři zápasy, když vedle finále a 
zápasu o třetí místo se během finálového dne střetnou nejlepší družstva druhé nejvyšší 
soutěže Promotional Division a jejich zápas bude tak přímým bojem o postup do 
nejvyšší anglické soutěže. 

 
Nejvyšší domácí korfbalová soutěž Česká korfbalová extraliga nakonec z důvodu narůstající nákazy 
variantou Omikron zvládla odehrát během uplynulého víkendu jediný ze čtyř naplánovaných duelů. Souboj 
prvních dvou družstev tabulky přinesl výborný zápas, který se hrál v neuvěřitelném tempu, s maximálním 
nasazením a s mnoha tvrdými souboji. Pro oko diváka se jednalo o jeden z nejlepších a nejatraktivnějších 
zápasů aktuálního ročníku, když za prvních patnáct minut zápasu padlo 18 košů a stav byl nerozhodný 9:9, 
ale do poločasové přestávky vstupoval s mírným náskokem KK Brno, když na ukazateli skóre svítilo 12:14. 
Ve druhé půli se domácímu družstvu povedlo dotáhnout na 16:16 a zápas se začal obracet v jejich prospěch. 
Konec utkání se pak již proměnili domácí Hanáci v exhibici, kterou k radosti domácích fanoušků pečetil 
dvěma dalekonosnými střelami reprezentant Petr Šnajdr. Zajímavostí druhé půle byl okamžik, kdysi domácí 
trenér David Konečný musel neplánovaně vzít oddechový čas, aby si právě výše zmiňovaný Šnajdr stihl 
odskočit a nemusel být střídán, což v rekordním čase nakonec zvládnul. 
 
Mezinárodní korfbalová federace IKF prezentovala na svých stránkách výsledek 
projektu Erasmus+ 2021, který iniciovala a zastřešovala Nizozemská královská 
korfbalová asociace KNKV ve spolupráci s českým a německým svazem a ještě 
s tureckou universitou Marmara. Jedním ze spoluautorů je i hlavní český 
reprezentační trenér Ivo Kracík, který je vnímán jako největší korfbalový 
odborník ve střední a východní Evropě. Výsledkem projektu je kniha 
světoznámého korfbalového odborníka a žijící korfbalové legendy Bena Cruma 
s názvem „The Art of Korfball Coaching“, která dále rozšiřuje korfbalovou teorii 
z kurzů IKF Level Course 3 a 4. Kniha je volně ke stažení na webu IKF na 
korfball.sport a vedle celkem více než sto stran textu obsahuje i mnoho video 
fragmentů z nizozemské nejvyšší soutěže Korfballeague, zápasových statistik a 
rozborů jednotlivých zápasových činností . 

 
Zajímavou informaci spojenou i s českým korfbalem zveřejnil jeden z klubů nejvyšší nizozemské soutěže 
Korfballeague – DOS´46. Hlavní trenér tohoto špičkového družstva a bývalý český reprezentant Edwin 
Bouman skončí na lavičce týmu na konci sezóny. Edwin Bouman působí u družstva necelé dva roky a v dubnu 
se tak stane volným na nizozemském trhu a očekává se, že bez angažmá dlouho nezůstane. Odchovanec 
DVO Bennekom, který dokázal získat mistrovské tituly i koruny krále střelců v nizozemské a české lize, a to 
v týmech Oost Arnhem a KCC Sokol České Budějovice, patří mezi uznávané korfbalové odborníky, který má 
navíc osobní hráčskou zkušenost s korfbalem na nejvyšší úrovni.   
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