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KORFBAL

El repte europeu del CEVG

// AlBERT JORQUERA

La jove secció de korfbal 
del Club Esportiu Vilanova 
i la Geltrú afrontarà a partir 
de demà dissabte al POlies-
portiu del Garraf el repte 
més important de la història 
d’aquest esport a la comarca: 
la disputa de l’Europa Shield 
2007. Es tracta d’una compe-
tició creada l’any 2001 per la 
British Korfbal Association 

per promoure els enfronta-
ments entre segons i tercers 
classificats dels Països B (Gran 
Bretanya, República Txeca i 
Alemanya). Amb el temps els 
equips portuguesos i catalans 
s’han incorporat a una cita 
que enguany es disputa per 
primer cop a Vilanova i que 
aviat tindrà l’status d’oficial 
per a la International Korfbal 
Federation.

El Selmer, favorit
El CEVG Stirling es veurà les 
cares amb cinc equips més:
un de català, dos anglesos, un 
alemany i un altre hongarès. 
El MAFC és un dels equips 
més forts d’Hongria, ja que 
ha pres part en totes les edici-
ons de l’Europa Shield des del 
2002 i sempre, excepte una 
vegada, ha acabat primer o 
segon. L’altre gran favorit 
és el KV Selmer, d’Alema-
nya, ja que ha acabat segon 
en les dues darreres edici-
ons. Completen el cartell el 
Trojans, que compta amb 
tres jugadors de la selecció 
anglesa, que va competir al 
Mundial, i el Kwiek, un dels 
equips més antics del comtat 
de Kent, que debuta a Europa 
i té una jove promesa de 17 
anys que ja ha debutat amb 
la selecció anglesa.

De tots els rivals, a qui mi-
llor coneix el CEVG Stirling 
és lògicament l’Assessoria 

Vallparadís, a qui es va en-
frontar la temporada passada 
i, recentment, en dos partits 
de preparació. Els egarencs, 
els actuals campions de la 
Copa Catalana i tercers clas-
sificats a la Lliga, han fet tres 
fitxatges, però continuen 
conservant una mitjana 
d’edat de només 19 anys. El 
nostre objectiu és adqui-
rir experiència internaci-
onal, ja que debutem en 
una competició d’aquest 
tipus, explica el seu entrena-
dor, Sergi Mayorgas. Acon-
seguir un tercer lloc seria 
molt positiu, tot i que no 
és l’objectiu principal, as-
segura.

Objectiu: tres primers
Pel que fa al CEVG Stirling, 
els amfitrions han preparat 
la cita a consciència i són 
ambiciosos. Pensem que 
tenim equip per poder es-
tar entre els tres millors 
i disposem de l’avantatge 
de jugar a casa i comptar 
amb el suport dels aficio-
nats, explica Albert Vidaña, 
director tècnic de la secció. 
El club compta també amb 
les incorporacions de dos 
jugadors holandesos, Bauke 
Beertema i Sytske Sikkema, 
i amb cinc jugadors que 
s’han entrenat amb la selec-
ció catalana absoluta. Ara 
és qüestió de traspassar 

tota aquesta experiència 
al joc de l’equip, assegu-
ra l’entrenador dels grocs, 
Iván Aquino. Sergi Gabriel, 
Guillem Castanyer i Tamara 
Gutiérrez han participat per 
primera vegada a la prepara-
ció de la selecció catalana ab-
soluta en fase de pre-selecció 
de l’equip que viatjarà al no-
vembre a la República Txeca 
per disputar el Mundial. Bea 
de Mora, màxima encistella-
dora de la Copa del Món Uni-
versitària amb Catalunya, i 
Alba Juncosa, que també està 
amb la selecció absoluta, són 
les altres dues peces claus del 
CEVG Stirling.

Diumenge, presentació
Els tres equips de korfbal 
del Club Esportiu Vilanova 
es van presentar diumenge 
passat amb un partit en què 
els jugadors del júnior i el 
sènior B es van barrejar i es 
van enfrontar al Vacarisses 
B. El duel va acabar amb un 
13-6 per als locals. El primer 
equip, per la seva banda, va 
tancar la seva preparació per 
a l’Europa Shield amb un do-
ble enfrontament: dissabte 
es va enfrontar a l’Assessoria 
Vallaparadís i diumenge es va 
presentar oficialment davant 
del potent Vacarisses. Els 
grocs van guanyar el primer 
partit per 16-14 i van caure al 
segon per 16-6. 
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L’Stirling disputa aquest cap de setmana l’Europa Shield 2007 amb l’objectiu de pujar al podi

EUROPA SHIELD 2007

Dissabte 29 de setembre

10 h.      CEVG Stirling - MAFC
11 h.       Trojans - Kwiek
12 h.      CEVG Stirling - As. Vallparadís
13,15 h.   MAFC - Selmer
14,15 h.   As. Vallparadís - Kwiek
15,15 h.   Trojans - MAFC
16,30 h.   As. Vallparadís - Selmer
17,30 h.    CEVG Stirling - Kwiek
18,30 h.  Trojans - Selmer
19,30 h.   Fi de la primera jornada

Diumenge 30 de setembre

09 h.      As. Vallparadís - MAFC
10 h.       CEVG Stirling - Trojans
11 h.       Selmer - Kwiek
12 h.      As. Vallparadís - Trojans
13 h.       MAFC - Kwiek
14 h.      CEVG Stirling - Selmer
15,15 h.    Cloenda

Els jugadors   

Nois

 del  CEVG

Sergi Gabriel
Salva Fort
Guillem Castanyer
Xavi Vilanueva
Iván Alberich
Bauke Beertema

Noies
Bea de Mora
Alba Juncosa
Tamara Gutiérrez
Sònia Nuez
Merche Puértolas
Sytske Sikkema

Entrenador
Iván Aquino
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