
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uplynulý víkend se 
v belgickém Herentals 
konalo třetí kolo Korfball 
Champions League 2023, 
kde se bojovalo o postup 
mezi nejlepší čtyři družstva 
prvního ročníku soutěže. 
Celé třetí kolo nakonec 
nebylo příliš zajímavé, 
neboť po odstoupení 

anglického mistra KC Trojans těsně před turnajem byly sehrány jen dva oficiální zápasy. V pátečním 
programu jasně dominoval belgický mistr KC Borgerhout nad vítězem prvního i druhého kola TuS Schildgen 
z Německa a postoupil do sobotního finále po výsledku 20:7. Podobně jasně skončil i finálový duel tohoto 
kola, když nizozemský vicemistr PKC Papendrecht byl velkého úsilí zdolal KC Borgerhout 25:14, když 
prakticky rozhodnuto bylo po osmi minutách hry, kdy nizozemské družstvo vedlo 8:0. Po tomto kole je jasné, 
že na finálovém turnaji KCL 2023 se na začátku února utkají dvě belgická a dvě nizozemská družstva, když 
v semifinále se uvidí diváci zápas Fortuna Delft s KC Borgerhout a Floriant Merelbeke s PKC Papendrecht. 
 
Na stránkách Mezinárodní korfbalové federace IKF 
bylo oznámeno, že po sedmi letech ve funkci 
výkonného ředitele IKF končí Tilbert La Haye. 
Současně s oznámením jeho konce bylo vypsáno 
výběrové řízení na tuto uvolněnou pozici, která je asi 
nejlépe placenou korfbalovou prací na světě, když 
úspěšný uchazeč si může roli IKF Chief Executive 
Officer CEO ročně přijít až na 79.320 €. Uchazeči musí mít výbornou znalost angličtiny a jednoho dalšího 
světového jazyka, prokazatelné minimálně pětileté zkušenosti na managerské pozici a rovněž zkušenosti 
s pořadatelstvím akcí a jednáním s autoritami na různých úrovních a své žádosti musí doručit elektronicky 
k rukám Gabi Koola, a to do 24.ledna 2023.    
 
Víkendový program v českých soutěžích narušila další omluva znojemského družstva, když z důvodu nemoci 
většiny družstva se nemohl naplánovaných zápasů České dorostenecké korfbalové extraligy. Šlágrem 5.kola 
ČDKE byl souboj prvního s druhým týmem tabulky, tedy mezi domácím KK Brno a SK RG Prostějov, který 
nabídl velké množství zahozených šancí, hubené vítězství domácího družstva 10:6 a v závěru zápasu 
vypjatého zápasu i červenou kartu pro člena reprezentačního výběru do 19 let Davida Nováka, a to za 
hrubou urážku rozhodčího, což bude mít ještě dohru před Disciplinární komisí ČKS.    
 
Včera začalo na stránkách The World Games tradiční hlasování o nejlepšího sportovce a družstvo Světových 
her. Mezi nominované za korfbal se dostala i osmadvacetiletá hvězda taiwanské reprezentace Ya-Wen Lin, 
která byla nejlepší střelkyní Světových her 2022 v Birminghamu s 27 koši v pěti zápasech a dostala se mezi 
35 nominovaných. Mezi nejlepší dvanáctku nominovaných týmů pak bylo zařazeno nejlepší korfbalové 
družstvo World Games – reprezentační tým Nizozemska, který turnaji v Birminghamu naprosto dominoval 
a ve finále zdolal Belgii výrazně 23:12 a obhájil prvenství z roku 2017 z polské Wroclawi.  
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