
De sport 

Om de korfbalsport goed te kunnen 

beoefenen is veel nodig; spelinzicht, 

teamgeest, tactiek, techniek, uithoudings-

vermogen, 

timing en 

een gezonde 

wedstrijd-

mentaliteit. 

Het 

gemengde 

karakter 

maakt van de sport de ultieme teamsport. Bij 

Blauw Zwart brengen we al in de vroege jeugd 

de beginselen bij van het gooien, vangen, 

vrijlopen (maar zonder de bal!), korfschieten 

en doorloopballen. Korfbal heeft zich bewezen 

een uitstekende sport te zijn voor o.a. 

opbouw van kracht en conditie maar bovenal 

een goede motoriek. En waar dat uiteindelijk 

toe kan leiden? Kom eens kijken bij een 

wedstrijd van het eerste team of kom eens 

gratis meetrainen met een jeugdteam van 

Blauw Zwart om te ervaren hoe snel het gaat 

en vooral: hoe mooi de sport kan zijn! 

 

Lidmaatschap  

Lid zijn van Blauw Zwart kan op een aantal 

manieren: U bent spelend lid, jeu de boules lid 

of steunend lid. Een lidmaatschap geldt voor 

een heel jaar (seizoen) en kan niet tussentijds 

beëindigd worden, omdat Blauw Zwart 

verplicht is per lid haar bondscontributie 

vooruit af te dragen. U kunt zich aanmelden 

als lid bij het secretariaat van de vereniging,  

zie www.blauw-zwart.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij Blauw Zwart!! 
  

Een warm en welgemeend welkom bij de 

gezelligste korfbalvereniging van Twente. 

Korfbalvereniging Blauw Zwart is al sinds 

1933(!) een begrip in korfbalminnend Wierden 

en omstreken. Ooit begonnen als 

korfbalvereniging “Onder ons”, maar toen in 

Oosterbeek ook een vereniging bleek te zijn 

met die naam, werden de trotse kleuren van 

de club tevens naamgever. 

Sindsdien is Blauw Zwart niet alleen een 

vereniging met prachtige clubkleuren, maar 

vooral een sportieve vereniging, een gezonde 

vereniging en een gezellige vereniging. Een 

vereniging die zich inzet voor haar jeugd, 

voor een sportief resultaat, en fair play hoog 

in haar Blauw Zwart vaandel heeft staan.

http://www.blauw-zwart.nl/


Accommodatie 

Korfbalvereniging Blauw Zwart kent de luxe 

van een prachtige eigen accommodatie op 

het Sportpark “’t Lage 

Veld” aan de 2e 

Lageveldsweg net 

buiten Wierden. U vindt 

de korfbalkantine naast 

de kunstgrasvelden achteraan op het 

sportpark. De auto dient u te parkeren op de 

centrale parkeerplaats bij de ingang van het 

sportpark. Uw fiets kunt u plaatsen in de 

fietsenstalling achter of als u via de eigen 

fietsersingang komt, naast de Blauw Zwart 

kantine. Het complex van Blauw Zwart is o.a. 

uitgerust met een gezellige bar en kantine, 

ruime kleedkamers met douches, een ruime 

materiaalberging en een bestuurskamer. In 

de kantine vinden regelmatig activiteiten 

plaats. Voor de allerkleinsten staan er buiten 

speeltoestellen. Een prima accommodatie 

waar het goed toeven is voor de leden, de 

bezoekers en de sponsoren. 

 

Sporthal ’n Dikken, een tweede thuis. 

De korfbalcompetitie kent niet één, maar 

twee competities. Van begin november tot en 

met maart spelen alle teams hun 

thuiswedstrijden in sporthal ’n Dikken aan de 

Dikkensweg te Wierden. De zaalwedstrijden 

van zowel de allerkleinsten als met name het 

eerste worden goed bezocht, wat een mooie 

sfeer geeft. Menig kampioenswedstrijd 

kleurde de sporthal blauw en zwart.  

 

De trainingen vinden in het zaalseizoen 

plaats in ’n Dikken en in de sportzaal ’t 

Noordbroek aan de Marjoleinlaan. Komt u 

vooral eens kijken bij een training of een 

zaalwedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vereniging 

Naast de spelende leden en het uitstekende 

trainerscorps kan een vereniging als Blauw 

Zwart niet zonder de inzet van de vele 

commissies en vrijwilligers. Naast een 

bestuur kent Blauw Zwart een technische 

commissie, die o.a. de indeling van de teams 

verzorgt en spelerszaken behartigt. De 

onderhoudscommissie draagt zorg voor 

onderhoud van de gebouwen en materialen, 

de kantinecommissie houdt de kantine 

draaiende. U treft vele leden dan ook aan in 

een dubbelrol, wat maar aangeeft dat een 

Blauw Zwarter geeft om zijn club! De 

betrokkenheid van de leden bij de vereniging 

is groot en dat tekent de prettige sfeer bij 

Blauw Zwart. 

 

Ontspanningscommissie  

Binnen Blauw Zwart kennen wij ook een 

ontspanningscommissie. Zij organiseert 

leuke activiteiten voor de 

leden van Blauw Zwart. 

Hierbij valt te denken aan 

vossenjacht, zwemmen, 

sinterklaas, dropping en uiteraard het 

jaarlijkse jeugdkamp. Deze activiteiten 

richten zich met name op jeugdleden.  

 

Jeu de Boules 

Naast het Blauw Zwart gebouw ligt een 

prachtige Jeu de Boules baan. Niet alleen een 

prima gelegenheid voor seniorenleden om 

verbonden te blijven met de 

vereniging, maar nu ook een 

trekpleister voor fanatieke  

Jeu de Boulers. 

 

Leeftijden en indelingen:  

* Welpen: jongens en meisjes van 4 tot 8  

   jaar. 

* Pupillen:  jongens en meisjes van 8 jaar (na  

  1 oktober 8 geworden) tot en met 11 jaar  

  (tot 1 oktober). 

* Aspiranten: jongens en meisjes die op 1  

  oktober 11 jaar zijn maar nog geen 15 jaar  

  oud zijn. 

* Junioren: jongens en meisjes die op 1  

  oktober 15 jaar zijn maar nog geen 19 jaar. 

* Senioren: alle leden vanaf 19 jaar. 

 


