
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní korfbalová federace IKF pořádala v tomto týdnu 
první on-line konference pro přihlášená národní družstva na 
Mistrovství světa U19 2022, které se během Velikonoc tohoto 
roku bude konat v Kutné Hoře. Tento turnaj v kategorii U19 tak 
poprvé opustí kolébku korfbalu Nizozemsko, protože vždy 
v minulosti se v této věkové kategorii hrál pod hlavičkou 
Světového poháru či světového šampionátu výhradně v zemi 
tulipánů. Česká republika získala pořadatelství tohoto 
nejvýznamnějšího juniorského podniku pro minulý rok, ale 
turnaj byl nakonec z důvodu pandemie zrušen, ale plánované 
pořadatelství pro Kutnou Horu zůstalo v platnosti. Dle 
aktuálních opatření a dle omezených možností cestování mezi 
kontinenty se jeví jako téměř jisté, že naprostá většina účastníků 
bude z Evropy a ve hře zůstávají ještě reprezentace Taiwanu, 

Malajsie, Austrálie a Maroka, jež své rozhodnutí o účasti oznámí v nejbližších dnech. 
 
Nizozemská nejvyšší korfbalová soutěž Korfballeague má za sebou odehranou základní část, do které se ve 
dvou skupinách zapojilo celkem 12 špičkových družstev. Nyní bude následovat play-off, které vyvrcholí 
finálovým zápasem v rotterdamské mystické hale Ahoy, která by po dvou pandemických letech mohla opět 
být zaplněna tak, jak tomu bývalo v letech minulých. V roli největších favoritů vstoupí do nadstavbové části 
vítězové základních skupin a loňští finalisté Fortuna Delft a PKC Papendrecht. Největším příjemným 
překvapením jsou výkony DVO Bennekom, které do poslední chvíle bojovalo o vítězství ve skupině B a ve 
stejné skupině bylo i šokem umístění TOP Sassenheim, jež po mnoha letech na úplné špičce nizozemského 
korfbalu bude nyní bojovat o záchranu v nejvyšší soutěži. 
 
Zajímavostí ze zákulisí je oznámený okamžitý konec 
trenéra Edwina Boumana, který mnoho let působil jako 
hrající trenér v dresu KCC Sokol České Budějovice a 
rovněž v dresu české reprezentace, na lavičce DOS´46, 
který měl původně přijít až na konci sezóny. Vedení 
klubu společně s končícím trenérem Boumanem 
dospělo k závěru, že dokončení sezóny požadovaným 
způsobem bude lepší s nově jmenovaným trenérem, 
jímž bude Herman van Gunst (na obrázku), který by měl 
slavný klub vést v šestičlenné skupině, která bude 
bojovat o nizozemský mistrovský titul.  

 
Ve druhém pololetí školního roku se začíná opět ve větší míře ukazovat školní korfbal, když pod vedením 
managera projektu Školního korfbalu Petra Gřese byly zahájeny nové korfbalové kroužky na Základní škole 
Palkovice, kde v minulých týdnech proběhlo mnoho ukázkových hodin tělesné výchovy. Výrazné žákovské 
korfbalové aktivity pokračují rovněž v jižních Čechách, kde o víkendu proběhl velký žákovský turnaj za účasti 
čtyř desítek dětí v Českých Budějovicích a nový korfbalový kroužek byl pod vedením předsedy Daniela 
Valeše zahájen i v Sezimově Ústí.    
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