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Over AKC Blauw-Wit

AKC Blauw-Wit (Amsterdamse Korfbal Club Blauw-Wit) is een 
Nederlandse korfbalclub die in december 1916 in Amsterdam werd 
opgericht.

Blauw-Wit kent een indrukwekkende erelijst en is de enige club in 
Amsterdam die in de hoogste korfbal divisie speelt.

We hebben teams van verschillende niveaus, voor 
zowel jongeren als volwassenen. Ook hebben we een team voor 
mensen met een verstandelijke berperking.

Onze club is internationaal georiënteerd met verschillende 
nationaliteiten en culturen. Alle leden worden met respect 
behandeld, ongeacht hun talent of afkomst.

Ons complex is gelegen aan de Joos Banckersweg in Bos en Lommer 
in Amsterdam waar we een eigen sporthal, diverse sportvelden 
en tennisbanen hebben.



TRAININGEN

- Elk jeugdteam traint 1 of 2x in de week op vaste trainingsdagen die aan het begin van het veld- en zaalseizoen worden bekend gemaakt.

- Er wordt tussen 17.00 en 20.00 uur getraind. De training duurt ongeveer 1 uur. 

- Het trainingsseizoen loopt van medio augustus tot eind juni.

Iedereen is welkom om (vrijblijvend) drie keer mee te trainen. Na een periode van meetrainen volgt lid worden bij onze vereniging en word je in een 
jeugdteam ingedeeld en kun je (als je er klaar voor bent) met de wedstrijden meedoen.

Op tijd komen en afmelden: we verwachten dat je op tijd naar de training komt en dat je je afmeldt als je een keer niet kunt trainen.



Kom gerust een keer langs op 1 van onze trainingsavonden 
(veldseizoen 2022-2023)

Kangoeroes F-jeugd E-jeugd D-jeugd

Voor kinderen 
vanaf 3 jaar
Trainingstijden: 
zaterdag 1x per 2 weken
9.30 uur - 10.30 uur.
Data: 10 september, 24 
september etc. 

Voor kinderen van 
6 tot 8 jaar
Trainingstijden: 
Iedere woensdag 
16.30 uur - 17.30 uur

Voor kinderen van 
8 tot 10 jaar
Trainingstijden: 
Iedere woensdag 16.30 -
17.30 & vrijdag
17.00 uur - 18.00 uur

Voor kinderen van 
10 tot 12 jaar
Trainingstijden: 
Iedere woensdag 17.30 –
18.30 & 
vrijdag 18.00 uur - 19.00 uur

C-jeugd B-jeugd A-jeugd Adres accommodatie

Voor kinderen van
12 tot 14 jaar
Trainingstijden: 
Iedere woensdag 18.30-19.30 & 
vrijdag 19.00– 20.00 

Voor kinderen van
14 tot 16 jaar
Trainingstijden: 
Iedere woensdag 18.30 -
19.30 & 
vrijdag 19.00 uur - 20.00 uur

Voor kinderen van
16 tot 18 jaar
Trainingstijden: 
Iedere dinsdag 18.00-19.15 
& 
donderdag 18.00 uur - 19.00 
uur

AKC  Blauw-Wit
Joos Banckersweg 18A
1056 EP Amsterdam



Korfbalcompetitie

De korfbalcompetitie bestaat uit 2 delen:

• veldcompetitie: lente- en zomermaanden (buiten)

• zaalcompetitie: herfst- en wintermaanden (binnen in de sporthal)

De korfbalcompetitie bestaat uit 1x per week op zaterdag een wedstrijd spelen:

• thuiswedstrijden: op Blauw-Wit-veld/hal

• uitwedstrijden: vaak in eigen regio maar soms ook buiten regio Amsterdam

Ook voor de wedstrijd moet je op tijd aanwezig zijn:

• bij thuiswedstrijden een half uur voor aanvang van de wedstrijd

• bij uitwedstrijden: een uur of anderhalf uur (afhankelijk van de reisafstand) verzamelen bij Blauw Wit.



WEDSTRIJDKLEDING

▸Wij zorgen voor de teams F t/m A voor Blauw-Wit shirts. Hiervoor betaal je 1 Euro extra contributie per maand. 

▸ Jullie zorgen zelf voor een zwart broekje of rokje, sokken en schoenen.

▸Wedstrijdkleding kun je bestellen in de webshop: http://akcblauwwit.muta.nl/

▸ Schoenen zijn ook 2e hands verkrijgbaar via de club.

http://akcblauwwit.muta.nl/


WAT VINDEN 
WIJ 
BELANGRIJK?

PLEZIER 

EN 

VOORUITGANG



Wat verwachten wij van ouders?

Inzet ouders

Blauw-Wit is een vereniging. Een vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn spelende leden en de ouders van minderjarige leden. Je kunt je als 
ouder inzetten als:

• Coach / trainer jeugdteam

• Teambegeleider – als teambegeleider zorg je voor:

• de communicatie tussen trainer/coach en team;

• dat het team compleet bij de wedstrijd verschijnt. Dat betekent dat je aan de (ouders van de kinderen) communiceert hoe laat het team dat weekend speelt en hoe 
laat de kinderen moeten verzamelen;

• dat er voldoende vervoer is om de kinderen naar de uitwedstrijden te begeleiden;

• dat als een kind zich afmeldt, een ander kind invalt uit een ander team. 

• Fluiten van jeugdwedstrijden

• Vervoeder: bij uitwedstrijden zijn gemiddeld 2 tot 3 auto´s nodig om het vervoer van de kinderen te regelen.

• Barmedewerker

Op de volgende sheet een uitleg over de commissie vrijwilligerstaken en het gebruik van de app.



Commissie Vrijwilligerstaken

• Binnen Blauw-Wit is er een commissie ‘Vrijwilligerstaken’.

Bij Blauw-Wit werken met de KNKV-app voor de verdeling van vrijwilligerstaken. Er zijn veel taken binnen de vereniging en onze
club kan niet bestaan zonder vrijwilligers, kortom zonder jullie!
Om alle taken zo eerlijk mogelijk te verdelen en leden in te zetten op wat ze leuk vinden om te doen, gaan we werken met de 
KNKV app. Elk spelend lid wordt gevraagd ieder jaar bij te dragen door het uitvoeren van ongeveer 5 taken, totaal 25 punten, 
tenzij het lid reeds als vrijwilliger actief is in de vorm van bestuur of commissie. Een taak is bijvoorbeeld een wedstrijd fluiten of 
een bardienst. Voor jeugdleden geldt dat wij de ouders/verzorgers vragen de vrijwilligerstaken namens hun kind te vervullen.

Je kunt je vanaf nu inschrijven voor vrijwilligerstaken voor het veldseizoen (gaat maar om 1 taak per persoon, maar meer mag 
natuurlijk altijd). 

Voor vragen over het vrijwilligersbeleid kun je terecht bij onze vrijwilliger coördinator: Leo van Heuzen (l.v.heuzen@gmail.com)

mailto:l.v.heuzen@gmail.com




COMMUNICATIE

▸ Communicatie over trainingen en wedstrijden gaat meestal via de Whatsapp groep van het 
team waarin het kind speelt.

▸ Elke week verschijnt de elektronische nieuwsbrief de Zebra, met daarin o.a. de uitslagen en 
het programma en nieuws over de jeugd.

▸ Op Facebook is er een besloten groep voor (of over) de jeugd van Blauw-Wit: 
https://www.facebook.com/groups/623092734432525/

▸ En natuurlijk de website http://www.akcblauw-wit.nl/

Tevens zijn er diverse app’s m.b.t. korfbal.

• KNKV wedstrijdzaken: via deze app kun je alle informatie over jouw team (wedstrijden, stand, 
uitslagen) vinden. Je kunt je hiervoor aanmelden met een mailadres dat bekend is bij de bond 
(KNKV).

http://www.akcblauw-wit.nl/


WAT DOEN WE VERDER NOG VOOR LEUKS?

▸ Het 1e van Blauw-Wit aanmoedigen in de Korfbal League in de zaal en 
mee oplopen voor de wedstrijd begint

▸ Diverse toernooien (zoals beachkorfbal)

▸ Ouders laten korfballen (meetrainen, veteranentoernooi en mixtoernooi)

▸ En niet te vergeten aan het einde van het seizoen het Jeugdkamp!



HEEL VEEL 
PLEZIER 
ALLEMAAL!


