
 

 

KORFBALVERENIGING 

BLAUW ZWART 

 Korfbalvereniging Blauw Zwart is oprecht de gezelligste korfbalvereniging 

van Twente! Gedurende heel het seizoen worden er fantastische activiteiten 

georganiseerd voor onze jeugdleden. Daarnaast zijn de sportieve prestaties 

niet geheel onbelangrijk: “Winnen doe je met plezier!” 

Misschien heb jij al wel eens kennis gemaakt met korfbal, maar misschien ook niet. Dan is het    
zeker de moeite waard om eens een paar keer gratis mee te trainen. Je moet weten dat wij     

voortdurend op zoek zijn naar nieuwe leden en dat kan ook prima, want het korfbalseizoen ligt nooit 
stil. Waar andere sporten stoppen door weersomstandigheden, gaan wij door in de zaal!  

Tactisch, flitsend, snel, gezellig en 
vooral superleuk. Train een paar keer 
gratis mee en ervaar zelf wat korfbal 
is. Het is echt iets voor jou! 

Wij groeien voortdurend en zijn een 
gezonde vereniging. Het korfbalspel 
blijft zich zelf ook steeds verder    
ontwikkelen en daar draag jij aan bij!  

Beleving, daar zetten wij ons voor 
in!  Bij Blauw Zwart gaat het om het 
totaalplaatje: een combinatie tussen 
sportprestatie en gezelligheid.  

Wij zijn op zoek naar jou!  
Maak kennis met korfbal en onze vereniging 

ONTDEK GROEI BELEEF 

Kom eens langs! 
www.blauw-zwart.nl 

Korfbalvereniging Blauw Zwart 
Postbus 207 

7640 AE Wierden 
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GRATIS 
Meetrainen 

om korfbal uit te proberen 

Zien wij jou 

binnenkort? 

 

 

Mmmm, een ijsje! 

 

Wanneer je meetraint op het veld,        
ontvang je een gratis ijsje. Lekker... 

Niet 
Vergeten 

Veldseizoen 
augustus-oktober 

april-juni 
 

Zaalseizoen 
november-maart 

Er is tijdens het veldseizoen bijna altijd 
wel wat te beleven op het sportpark. Kom 
dus gewoon eens langs, bijvoorbeeld op        

donderdagavond vanaf 17.00 uur. 
 

Tijdens het zaalseizoen verwijzen wij jou 
graag naar onze website. Daarop staan  

alle actuele trainingstijden. 
 

Of vul daar het contactformulier in. Wij      
nemen dan zo snel mogelijk contact met 

je op, zodat jij een onvergetelijke        
korfbaltijd tegemoet gaat! 

Kom eens langs! 
www.blauw-zwart.nl 

Korfbalvereniging Blauw Zwart 
Postbus 207 

7640 AE Wierden 
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