
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na následující víkend je naplánován velký 
semifinálový blok v belgických soutěžích. 
V ostře sledovaných duelech o postup do 
finále nejvyšší belgické soutěže TopLeague 
se střetnou Floriant Merelbeke v roli 
obhájce titulu a třetího týmu letošní 
Korfball Champions League proti KC 
Boeckenberg a loňský stříbrný celek loňské 
sezóny Borgerhout  Groen-Wit vyzve 
Voorwaarts Molinos. Sobota nabídne ve 
sportovním komplexu v Herentals 

semifinále i v kategoriích U13 a U15 a program semifinálového víkendu uzavřou nedělní zápasy 
v juniorských kategoriích U17 a U19. Vrcholem belgických soutěží pak na stejném místě bude sobota 
18.března, kdy je programu všech pět finálových utkání, kdy posledním bude finále TopLeague od 20.00. 
 
Velmi překvapivou zprávou je zveřejnění plánovaného ukončení kariéry vrcholového 
hráče nizozemského reprezentačního družstva a opory Fortuny Delft Micka Snela. Mick 
Snel se rozhodl uzavřít svou famózní profesionální kariéru, za kterou dokázal získat čtyři 
zlaté na Mistrovství Evropy ze šampionátů v letech 2014, 2016, 2018 a 2021, tři zlata 
na Mistrovství světa z let 2011, 2015 a 2019 a dvě prvenství má ze Světových her, kde 
s reprezentací Nizozemska triumfoval v letech 2013 a 2017. Se skvostnou reprezentační 
kariérou se tak po této sezóně rozloučí tento devětadvacetiletý sportovec po patnácti 
letech, když v dresu reprezentace Nizozemska debutoval ve výběru U16 5.dubna 2008 
v utkání proti Německu, kde zaznamenal při vítězství Nizozemska 9:2 tři koše. 

 
Uplynulý víkend se ve Vlašimi sešla reprezentační 
devatenáctka, která tak zahájila finální část přípravy na 
Mistrovství světa U19 2023, které se o Velikonocích bude 
konat v belgickém historickém městě Gent (právě v Gentu 
získala bronz v roce 2000 česká reprezentace U21 pod 
vedením trenérů Čejky a Kőnigsmarka). Pod vedením 
současného reprezentačního trenéra Davida Konečného se 
do středních Čech sjelo celkem 17 reprezentačních nadějí, 

které budou bojovat o 14 míst na soupisce družstva na světový šampionát, kde česká reprezentace bude 
chtít vylepšit loňské šesté místo z domácího šampionátu v Kutné Hoře.   
     
Český korfbalový svaz oznámil v minulém týdnu termín konání tradiční prázdninové Korfbalové akademie. 
Tento projekt ČKS navazuje na korfbalové aktivity z přelomu století, kdy se letní korfbalové tábory konaly 
v Chřenovicích pod vedením legendárních bratrů Kőnigsmarků. Po znovuobnovení této tradice jsou 
pořádány prázdninové kempy od roku 2020, kdy se Korfbalová akademie konala ve východočeské Pecce. 
Letos organizátoři zvolili místem pro prázdninovou korfbalovou přípravu Čekyni u Přerova, kde bude pro 
zájemce připraven nabitý korfbalový program, a to opět pod vedením reprezentačních trenérů. Více 
informací je možné zjistit na webu akademie.korfbal.cz 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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