
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Následující víkend bude pozornost nejen 
české korfbalové veřejnosti upřena do 
kutnohorské haly Klimeška, kde budou 
odehrány zápasy základních skupin 
Superligy 2022. Celkem osm družstev se 
tradičně utká během víkendového 
programu ve dvou čtyřčlenných skupinách o 

postup do semifinálových bojů, jež jsou na programu o dva týdny později. Zahajovacím utkáním letošního 
ročníku bude v sobotu 3.září souboj obhájců prvenství z loňského roku Infinity proti družstvu Bláznivá střela, 
které bylo posledním přihlášeným družstvem letošního ročníku a zažije svou superligovou premiéru. O 
osudu základních skupin pak bude definitivně rozhodnuto v neděli 4.září, kdy poslední zápas prvního 
hracího víkendu obstarají družstva Faze Clan a Restart. 
 
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF byl zveřejněn 
rozpis zápasů evropského šampionátu do 21 let, který se na přelomu 
září a října tohoto roku bude konat v katalánské Terrasse, kde se konal 
v minulosti třeba evropský šampionát 2002 či finále Poháru mistrů. 
Mistrovství Evropy U21 se v letošním roce bude konat za účasti pouze 
šesti družstev a naváže netypicky po třech letech na poslední evropské 
mistrovství, jež se konalo v roce 2019 v Prostějově. Trojici medailistů 
z Hané - Nizozemsko, Belgie a Německo doplní vedle družstev 
z Pyrenejského poloostrova již jen Maďarsko. IKF zvolila v této věkové 
kategorii poprvé pouze třídenní model turnaje, který byl dosud 
využíván jen u turnajů nižších věkových kategorií a celý turnaj tak 
bude odehrán během pouhých 58 hodin.  
 

Nizozemský reprezentant a opora PKC/Vertom Papendrecht Jelmer 
Jonker oznámil, po zisku zlaté medaile na Světových hrách 2022 
v Birminghamu, konec své reprezentační kariéry. K zisku zlata z World 
Games 2022 a z Mistrovství Evropy 2021 v Belgii již tedy další úspěchy 
v nizozemském reprezentačním dresu nepřidá, neboť se rozhodl 
pokračovat prioritně ve své úspěšné pracovní kariéře, kde působí jako 
učitel na Albeda College v Rotterdamu. Trenérské duo Nizozemska 
Niebek – Boode velmi ocenilo jeho přínos reprezentaci v posledních 

letech a uvolněné místo v nominaci hodlá doplnit ještě během měsíce září, kdy zahájí přípravu na 
nadcházející světový šampionát, jež se za rok bude konat na Taiwanu.  
 
Předposlední srpnový víkend patřil v Nizozemsku plážovému korfbalu, když za slunečného počasí se na pláži 
ve městě Scheveningen sešlo 75 družstev v šesti věkových kategoriích, aby soupeřila o tituly na Národním 
turnaji Beachkorfbal Outdoor 2022. Nizozemsko bude jistě věnovat tomuto odvětví, po neúspěchu na 
plážovém MS 2022 v Maroku, více pozornosti, o čemž svědčí i přítomnost reprezentačního trenéra Rubena 
Boodeho na tomto turnaji, jehož se účastnila i mládežnická družstva největších klubů jako třeba Fortuna, 
PKC, Dalto či Deetos.  
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