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Voorwoord 

Voor u ligt het jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum van Korfbalvereniging "Zunobri". Dat deze uitgave tot 
stand is gekomen, is te danken aan de jubileumcommissie en in 

het bijzonder Lisette en Marjan Staghouwer. Zij hebben vele leden weten te mobiliseren iets 
te schrijven voor deze uitgave met betrekking tot belangrijke momenten voor onze 
vereniging. 

Laat ik in mijn voorwoord een ontvangen brief centraal stellen. Het is een brief van oud 
voorzitter Jelke Nijboer die 25 jaar geleden betrokken was bij de oprichting van de 
vereniging. In deze brief herken ik de gedrevenheid en de passie die Jelke beschrijft om een 
vereniging op te richten en te besturen. De vele avonden die hij destijds in de vereniging 
heeft gestoken en net als ik nu, voor trainingen, het bijwonen van bestuur- en 
commissievergaderingen. Dit heeft mede bepaald dat de vereniging er nu zo voor staat. Een 
inspanning die door vele mede enthousiaste leden is verricht. Altijd met maar één doe� voor 
ogen; de leden plezier in het korfbalspel laten beleven en wel bij onze prachtige vereniging. 

Het is ook typerend om te lezen dat het accent aanvankelijk op de jeugd lag. Het aantal 
jeugdleden bleef maar groeien. Ook in het huidige "Zunobri" staat de jeugd centraal. Tachtig 
procent van onze leden zijn jeugdleden onder de 18 jaar. Zij zullen straks de toekomst van 
"Zunobri" gaan bepalen. Ik geniet juist van het feit dat je als vereniging zoveel voor deze 
jeugdleden kunt betekenen. Zoveel (jonge) mensen plezier laten beleven aan de 
korfbalsport, dat is het waar het om gaat en waar je het voor doet. 

Ook waren 25 jaar geleden de prestaties van de teams in toernooien en competitie van de 
teams een belangrijke factor voor het hebben van gemotiveerde leden en kaderleden. De 
vereniging begon te groeien en kwam toen al uit met vijf teams. Vandaag de dag is het niet 
anders. Binnen "Zunobri" is er naast prestatie ook ruimte voor recreatie en gezelligheid. In 
deze tijd van "sportconsumptie" is het binnen verenigingen erg moeilijk gemotiveerde 
kaderleden te vinden. Een drukke baan en gezinsleven doen menig sporters besluiten alleen 
maar de sport te consumeren en geen tijd meer te steken in de opbouw van een vereniging. 
Ik mag gelukkig constateren dat "Zunobri" hierop een uitzondering is. Op dit moment zijn 
vele jeugdleden actief in diverse commissies of ze staan als jeugdtrainer op het veld. 

Ook bij de oprichting van een vereniging destijds, was het hebben van statuten en 
reglementen van belang. Het toenmalige bestuur moest aan de bond bewijzen dat "Zunobri" 
"levensvatbaar" zou zijn. In deze tijd gaat het nog veel verder. Overheden en andere 
instanties vereisen steeds meer van een vereniging. Het hebben van diverse vergunningen, 
certificaten, diploma's en specifieke kennis is nodig om überhaupt een vereniging te 
mogen/kunnen besturen. Onze vereniging heeft 25 jaar na oprichting de pubertijd al lang 
achter zich gelaten en begint gestaag volwassen te worden. Dit getuige de omvang van de 
vereniging, de prestaties in het veld en niet te vergeten de prachtige accommodatie waarop 
we onze thuiswedstrijden in de toekomst mogen spelen. De vereniging is wel duidelijk 
levensvatbaar gebleken en ik zou wensen dat ik over 25 jaar een zelfde type brief als Jelke 
zou kunnen schrijven aan het toekomstige bestuur, die voorbereiding aan het treffen is voor 
een 50-jarig jubileum. 

Veel leesplezier toegewenst. 

Matthijs Slager 
Voorzitter Korfbalvereniging "Zunobri" 
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IUNOBRI 
---

Voorwoord en verantwoording van de samenstellers. 

Dit jubileumboek is uitgegeven naar aanleiding van het 25 jarig jubileum van 
Korfbalvereniging "Zunobri". Na een mailing aan alle (oud) leden is het samengesteld aan de 
hand van de door hen ter beschikking gestelde materialen, ook is het archief van "Zunobri" 
geraadpleegd. Door de veelheid aan materialen kan dit boek niet volledig zijn. Vijfentwintig 
jaar "Zunobri" is niet zomaar samen te vatten. Sommige onderwerpen en personen komen 
wat uitgebreider aan bod dan andere. Zelfs is het mogelijk dat er belangrijke zaken en 
personen niet aan bod komen. Wij hopen dat u dat ons dat niet kwalijk neemt. Mocht u 
bovendien fouten ontdekken of als u iets aan wilt vullen, dan horen wij dat graag van u. 
Zodat wij dat aan kunnen passen in een eventuele latere versie. 

Om het geheel leesbaar te houden is het boek opgesplitst in drie delen. 

Deell 
Geeft een overzicht van de ontwikkelingen van "Zunobri" door de jaren heen, aan de hand 
van notulen, verslagen, krantenartikelen, foto's en de clubbladen "Rond de Korf". 
Deze materialen zijn afkomstig uit het archief of zijn aangeleverd door (oud) leden. Ze zijn 
gerangschikt op jaartal. 

Dee12 
Is samengesteld uit persoonlijke bijdragen van leden en oud leden. Deze zijn aangevuld met 
materiaal uit het archief en van foto's voorzien die in gescand zijn van de spelerskaarten. Dit 
hoofdstuk is alfabetisch gerangschikt. 

Deel3 
Is een kleine toegift met aardige artikelen uit het clubblad "Rond de Korf". 

Rest ons nog om een ieder te bedanken die heeft geholpen met het tot stand komen van dit 
boek. Voor het idee Koos Brander, voor het zoeken naar materialen Christiaan Schaafsma, 
voor het scan werk Hester en Matthijs Slager, voor de controle Aafke Veninga, voor het 
ontwerp van de omslag Gabi Veenstra. Verder natuurlijk iedereen die de tijd en de moeite 
heeft genomen om een bijdrage in te leveren. 

2005 

Lisette en Marjan Staghouwer 
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Sportvrienden, 

Een bijzonder moment voor de korfbalvereniging "ZUNOBRI", maar ook voor de gemeente 
Zuidhorn. 

De vereniging bestaat 25 jaar en krijgt hierbij de felicitaties van het gemeentebestuur. 
De vereniging is er in geslaagd om een sport die niet in de gemeente beoefend werd tot een 
sport te maken die niet meer is weg te denken uit de rij van sportverenigingen in onze 
gemeente. 
De vereniging is bijzonder actief om de sport te promoten en slaagt er in om een gestage 
uitbreiding van het ledenbestand te bewerkstelligen. Eén van de meest in het oog springende 
manieren om de sport voor het voetlicht te brengen is het organiseren van de school
korfbaldagen. 

Ieder jaar opnieuw is er sprake van een grote deelname en wordt met zeer veel 
enthousiasme door alle deelnemers de korfbalsport beoefend. Met veel inzet en wat nog 
belangrijker is, met een spelvreugde die niet veel wordt gezien, neemt een ieder deel aan het 
toernooi. 
Ook in de competitie weet "ZUNOBRI" de aandacht op zich te vestigen. Mochten de 
resultaten door de spelers wel eens hoger verwacht worden, de toevallige of permanente 
bezoeker van de competitiewedstrijden krijgt waar voor zijn geld door een attractief spel dat 
gespeeld wordt met veel inzet. 

De tweede reden voor het bijzondere van deze dag, is het in gebruik nemen van een totaal 
vernieuwde buitenaccommodatie. Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling. 
Spelen in de buitenlucht op een kunstgrasveld voorzien van kunstlicht. 
Het is mede te danken aan de inzet van het bestuur van "ZUNOBRI" en de manier van 
aanpak die uiteindelijk geleid hebben tot dit resultaat. Op een bijzonder constructieve manier 
heeft het bestuur de afgelopen jaren overleg gevoerd met het gemeentebestuur over het 
verbeteren en moderniseren van de complete accommodatie . De inzet van eigen leden heeft 
niet alleen geleid tot een mooi speelveld maar ook tot een fraai clubgebouw. 
Dat de vereniging de samenwerking met de andere gebruikers van het sportpark niet schuwt, 
mag blijken uit de samenwerking die is opgezet tussen de duivenvereniging en de nog te 
starten samenwerking met de tennisvereniging. 
Leden en bestuur; alle succes met uw vereniging en geniet van deze nieuwe accommodatie! 

H. Hielema, wethouder sport gemeente Zuidhorn
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ZUNJIIRI ---

Inhoudsopgave deel 1: 

Voorwoord Matthijs Slager 1 
@: Voorwoord en verantwoording 2 

Voorwoord Dhr. Hielema 3 
g Inhoudsopgave deel 1 4 

Bestuursleden 25 jaar "Zunobri" 5 
@; 1902 Geschiedenis Korfbal 6 

1955 Zunobri in de vijftiger jaren 7 
s 1978 Geschiedenis Zunobri 8 

1978 Er was eens .. 9 
• 1979 Jelke en Dora Nijboer 12 

1979 Oprichting brief 14 
-= 1979 Voorbereiding commissie oprichting 15 

1980 Martha Oostenbrug 16 
� 1981 Benedictus Benedictus 17 

1982 Jaarvergadering 18 
e: 1983 Brandbrief VVV 19 

1983 Het eerste clubblad 20 
@:: 1984 Notulen jaarvergadering Tinus Jager 21 

1985 Notulen jaarvergadering Nelleke Keesmat 22 
s 1986 Van de voorzitter 23 

1987 Openingsrede jaarvergadering Janny Doornbos 24 
-= 1988 Pupillen en Aspiranten kampioen 25 

1989 Erik Schutte 26 
• 1989 Naamgeving clubhuis 27 

1989 Coupon actie 28 
• 1990 Schoolkorfbal vergadering 29 

1991 Twee vakken KNKV 30 
@: 1991 1 e sponsor en volgenden 31 

1992 Hans Luining 32 
• 1993 Hillie en Thees Bouma 33 

1993 Jaarverslag secretariaat 34 
• 1994 15 jarig jubileum 35 

1994 Henk van de Spek 36 
• 1995 F pupillen Kampioen 37 

1996 Schoolkorfbal 38 
@; 1997 School korfbal 39 

1998 Speech Henk van de Spek 40 
8 1999 20 jarig jubileum 41 

2000 Mixtoernooi 42 
• 2001 Afscheid Raymond Vetter 43 

2002 Opening clubhuis, Gerrit Dijk 44 
• 2002 Renovatie kantine Matthijs Slager 45 

2003 Kamp Tijdreis 46 
2004 Piratenkamp 47 e; 
2005 Kampioenschap junioren en Kunstgras 48 

Inhoudsopgave deel 2 en 3 50 f; 

• 

� 

-
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Overzicht bestuursleden "Zunobri" 1979 tot en met 2004. 

Voorzitters: 

1979 Walter Rozema 
1980 Luit Oostenbrug 
1982 Tinus Jager 
1985 Dictus Benedictus 
1987 Janny Doornbos 
1990 Vacant 
1991 Wytze de Boer 
1997 Vacant 
2000 Matthijs Slager 

Secretarissen: 

1979 Martha Oostenbrug 
1980 Alie van de Velde 
1984 Nelleke Keesmaat 
1986 Janny Doornbos 
1987 Fokje van Hielkema 
1991 Christiaan Schaafsma 
1996 vacant 
1998 Matthijs Slager 
2000 Nieske Brouwer 

Penningmeesters: 

1979 Marnix Veening 
1980 Marjan Staghouwer 
1990 Fokje van Hielkema 
1999 Yvette Hofman 
2004 Hans Luining (interim) 

Overige bestuursleden: 

Tineke Pijpker, Roely Veening, Willem Brandsma, Ate Spoelman, Yvette Mulder, Ina 
Brouwer, Rogchert van Wijk, Hans Luining, Allard Wiersma, Marja Bos, Tiny Doornbos en 
Tinus Jager, Hillie Bouma en Koos Brander. 

Wedstrijdsecretarissen: 

Heini Bos, Roghert van Wijk, Tini Doornbos, Yvette Mulder, Hans Luining, Christiaan 
Schaafsma, Fokje van Hielkema, Matthijs Slager en Dictus Benedictus. 
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1902 

In "Korfbal in ontwikkeling in 75 jaar" geschreven door D. Smittenberg, wordt 
de geschiedenis van korfbal beschreven. 

---

Nico Broekhuysen kwam terug in 1902 van een zevenweekse vakantiecursus welke in Naas te 
Zweden was gehouden. Tijdens de avonduren volgde hij een cursus spelleider. Hier werd het 
ring ball gespeeld. Ook dit spel werd al in 3 vakken gespeeld. Maten werden niet toegepast, 
de vakken werden ingedeeld naar het aantal mensen wat meedeed. Spelregels werden 
tijdens het spel meegedeeld, deze waren: "niet lopen met de bal"; "niet in een ander vak 
komen"; "de bal niet van je tegenstander afpakken". 

Terug in Nederland: 

Nico Broekhuysen kreeg de gelegenheid zijn spelidee tijdens een spelleidercursus van de 
ABLO meer bekendheid te geven. het succes was overweldigend. Men moest 3 parallel 
cursussen verzorgen om aan de belangstellen te kunnen voldoen. De eerste verenigingen 
werden geboren. Op 2 juni 1903 besloten de verenigingen de "Nederlandse Korfbalbond" op 
te richten met als voorzitter Nico Broekhuysen, de peetvader van het korfbal. 

Grappige dingen van toen waren: 

Dames mochten niet schieten alleen steunen, wanneer een speler nog niet in verdedigde 
positie stond en hij riep "doel" dan mocht hij niet meer verdedigd worden, strafworpen 
werden gewoon bovenhands van 7 meter genomen, korven hadden een kleur van de partij, 
na de eerste helft werden de korven van vak gewisseld 

Veranderingen: 

In 1912 werd de strafworp ingevoerd. Men is begonnen op 7 meter en is in de loop van de 
jaren geëindigd op 2.50 meter. Waar men eerst in een veld van 45 bij 25 meter speelde men 
later in vakken van 90x40 meter.In 1924 ontstond de tactiek eigenlijk. De tactiek die in die 
tijd ontstond was het verdedigen van je persoonlijke tegenstander. Al een hele ommekeer in 
het korfballen. Men ging in diezelfde periode ook de dames betrekken in het spel. Zij 
mochten van de heren als het zo uitkwam een doelpunt maken. 

Gezelligheid was troef: 

Omdat het gewoon als een gezelligheidsspel begon (zoals wij wel eens jeu-de-boulen of 
klootschieten) hadden de eerste korfballers gewoon hun dagelijkse kleding aan. Er werd veel 
gelachen en gepraat. Gezelligheid was de inzet en gezelligheid moest ook de uitkomst zijn. 
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1950-1960 

In het clubblad van Januari 1991 schreef Willem Jager het volgende artikel: 

"ZUNOBRI" in de vijftiger jaren 

In de vijftiger jaren kwamen een paar heren op het idee om te proberen in Zuidhorn een 
korfbalvereniging van de grond te krijgen, aangezien er naast voetbal praktisch geen 
teamsport was in onze gemeente. Hier en daar werd er eens geïnformeerd of er 
belangstelling voor bestond. Over het algemeen was dit niet zo hevig, men keek er vreemd 
tegenaan. 

Maar in overleg met de heer Balk (de vader van Hilbrand) werd een advertentie geplaatst 
voor een oprichtingsvergadering. Op deze vergadering waren ca. 20 personen aanwezig, 
welke alle enthousiast waren, dus was de vereniging al min of meer geboren. Er werd een 
voorlopig bestuur samengesteld, waarin onder andere zitting namen: de dames Kazemier en 
Van der Velde en de heren Hommes, Brandsma en Jager. Dit groepje zou het verder 
uitwerken. 

De grootste moeilijkheid was een terrein. Met de voetbalvereniging werd overeengekomen, 
dat we één veld aan het van Starkenborghkanaal mochten gebruiken mits er geen 
voetbalwedstrijden werden gehouden. Dit was echter wel passen en meten voor onze 
vereniging. Ook moest er materiaal worden aangeschaft (korven, linten en ballen). Het idee 
werd geopperd om eens met Joh. Smit (waarnaar ook het joh. Smit-park is vernoemd.) te 
gaan praten over onze plannen. De heer Smit was direct bereid om financieel mee te helpen, 
indien de naam van de vereniging betrekking zou hebben op de gemeente Zuidhorn. De heer 
Spoelma uit Noordhorn kwam toen op het idee: betrek de 3 namen van de gemeente er in. 
Zo ontstond de naam "Zunobri" (Zuidhorn-Noordhorn-Briltil). De leden en ook de heer Smit, 
vonden dit een toepasselijke naam. Mede door een financiële bijdrage van de heren Smit en 
Balk (ons clubcafé) was het mogelijk om de eerst materialen te kopen. Over een 
trainingsveld konden we niet beschikken, maar Balk had hier ook een oplossing voor. Achter 
het café (toen genaamd "Tida Kira'') lagen twee tennisbanen (nu parkeerterrein), waarvan 
Balk de eigenaar was. Eén van deze banen mochten we gebruiken. Ook bij avond kon hier 
gebruik van worden gemaakt, we hadden twee schijnwerpers geplaatst, zodat het geheel 
werd verlicht. 

De korven en palen werden heen en weer getransporteerd per fiets van het sportterrein naar 
de tennisbanen. De oppervlakte van de baan was zéér hard, het bestond uit beton, hetgeen 
dan ook menig schaafwond opleverde. 

Als trainer werd bereid gevonden de heer J. van Dijk, destijds speler van "Hermes" uit 
Groningen. Deze voldeed het best in Zuidhorn, hij werd na enige tijd lid van "Zunobri". 
Nadien kregen we twee trainers, namelijk Spaan en Karst, ook van "Hermes". 

"Zunobri" bloeide in ledental. De eerste wedstrijden zouden gespeeld worden en wel op een 
seriedag in de gemeente Ezinge, bij de vereniging "Klim Op". Met twee senior-twaalftallen 
togen we hierop af. Natuurlijk per fiets. En zowaar we behaalden de eerste prijs. Ook in 
Peize, bij 'S.B.O'. werd nog deelgenomen aan seriewedstrijden, hier behaalde "Zunobri" de 
derde prijs. 

Er werd toen gespeeld in zwarte broek en wit shirt, de dames zwarte rok en wit shirt. Van de 
bond mocht dit echter niet, aangezien een andere vereniging, "W.K.Niebert" waar we bij 
ingedeeld waren dezelfde kleuren al had. Om de kosten laag te houden werden groene 
banden gemaakt, welke over de schouder werden gedaan. 
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1950-1960 

"Zunobri" in de vijftiger jaren(2) 

In het voorjaar zou "Zunobri" aan de veldcompetitie deelnemen (zaalcompetitie bestond nog 
niet). We hadden toen ongeveer 60 leden. Er werd deelgenomen door 2 senior-twaalftallen 
en 1 junioren A en 1 junioren B twaalftal. Het werd een grandioos eerste jaar. Het eerste 
werd kampioen van de tweede klasse N.K.V. en ook de junioren werden met een groot 
overwicht op de andere ploegen kampioen. 

In die tijd werd er op zondag gespeeld, een vrije zaterdag was er nog niet (6-daagse 
werkweek). Ook hadden we grote seriedagen in Zuidhorn. We speelden soms op vier velden 
tegelijk. Deze wedstrijden namen de hele dag in beslag, maar het was een gezellige drukte. 
Hier namen zeker zo'n 25 teams aan deel. (Gaat "Zunobri" dit nog eens in ere herstellen?) 
Een jaar later werd "Zunobri" na een spannende wedstrijd tegen "Z.K.C" Zuidbroek kampioen 
van de eerste klasse N.K.V. en werd de derde klasse K.N.K.V. gehaald. In deze klasse konden 
we behoorlijk meekomen we behoorden tot de middenmoot. 

Na nog een jaar kwamen er strubbelingen tussen het bestuur en de leden en helaas, 
"Zunobri" ging ter ziele. 

Gelukkig bestaat er nu een heel ander "Zunobri", volgens mij een vereniging met een kleiner 
ledental, maar met een goed werkend bestuur, een bestuur dat zich volledig inzet voor de 
jeugd. Een vereniging die niet alleen bestaat uit bestuur, maar ook uit commissies, die door 
verschillende leden zijn gevormd. Een goede zaak. 

Wat de toekomst brengen moge, 
Drie of twee vakken, 
Ik wens "Zunobri" veel succes. 

Willem Jager 

N.B. Willem Jager was kapper in Zuidhorn, hij had een kapperszaak aan de Jellemaweg. 
Willem is de oom van Albert Jager en broer van Tinus Jager. 
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1978 

Er was eens ..... . 
(Geschreven door Christiaan Schaafsma na een gesprek met Jelke Nijboer) 

Zunobri in de beginperiode 

"Zunobri" opgericht door uitdaging 
Iets meer dan 25 jaar geleden werd het blauwwit van "Zunobri" geboren. 
Toen was het nog niet blauwwit, toen was het zelfs nog niet "Zunobri". Toen was het 1978. 

Het was toen, dat er op een goeie avond een gesprek ontstond. Dit gesprek ontstond tussen 
twee heel belangrijke mensen voor het Zuidhorner korfbal. Het was Jelke Nijboer van "Wees 
Kwiek" die op een cursusavond in gesprek kwam met cursusleider, dhr. Bieleveld. Een man 
die tot op het moment van schrijven nog steeds actief is in het korfbal zij het op een lager 
pitje. Jelke, toen rond de 25 jaar, woonde aan de Jellemaweg in Zuidhorn en dhr. Bieleveld 
had al snel in de gaten dat hij in dit mooie dorp woonde. 
Het gesprek kwam op korfbal in Zuidhorn en omstreken. Dhr. Bieleveld vroeg aan Jelke 
waarom er eigenlijk in Zuidhorn geen korfbal was. Hij vond dat het toch mogelijk moest zijn 
om in zo'n groot dorp een korfbal vereniging te hebben. Toch overtuigde dhr. Bieleveld Jelke 
nog niet gelijk de eerste keer. Maar de aanhouder wint moet dhr. Bieleveld gedacht hebben, 
en al snel betrok Jelke zijn vrouw Dora in de discussie. Na rijp beraad zag hij de enorme 
uitdaging wel zitten en trok er direct op uit. 

Hij benaderde Rogchert van Wijk die op dat moment ook nog speelde bij "Wees Kwiek" 
maar woonde in Briltil en vroeg hem eens naar zijn mening. Ook Rogchert leek het zeker wel 
mogelijk en steunde het idee hoewel hij met plezier korfbalde bij "Wees Kwiek".En toen 
kwam het, want waar moest je beginnen? Welke mensen moet je benaderen om een club te 
beginnen? De jonge Jelke was nog groen natuurlijk op dat gebied. Het eerste wat Jelke deed 
was zijn oren te luister leggen, vragen aan mensen waar oud-korfballers te vinden waren, 
één van de eerste mensen die hij wist te vinden was Walter Rozema, later nog voorzitter van 
"Zunobri". Uiteraard ging Jelke door en begon vooral met het werven van kinderen in 
Noordhorn, de meeste kinderen die lid werden kwamen dan ook uit Noordhorn. 

"Zunobri" opgericht door vasthoudendheid 
Het kon dus, was de conclusie. Maar hoe nu verder? Jelke vond ook Tineke Pijpker die ook 
zeer enthousiast mee ging helpen. Regelmatig kwamen de korfbalfanatieken bij elkaar en al 
snel wist men een locatie te vinden om te gaan trainen. Achter café "De Gouden Leeuw" in 
Noordhorn vond men een terrein. 
In de zaalperiode, die al snel aanbrak, waren er nog steeds helemaal geen korven, en de 
gemeente vond het toentertijd niet echt nodig om de korfballers tegemoet te komen met 
korven of ander hulp. Twee oude schepmandjes die gerestaureerd werden door Jelke deden 
dienst als korf, het was "UDI" (nu gefuseerd tot "Rodenburg") die hem het materiaal gaf en 
ook "Wees Kwiek" leverde het nodige materiaal. Er waren te weinig ballen, ook een echte 
seniorenploeg was er nog niet. Avond na avond was Jelke bezig op bezoek te gaan bij oud
korfballers om hen over te halen weer een balletje te gaan gooien. Alie van de Velde en 
Marjan Staghouwer kwamen erbij, Rogchert van Wijk zag een overstap na verloop van tijd 
ook wel zitten. En al snel kwam het gevoel dat het mogelijk was om ook een seniorenteam 
neer te zetten.Toch bleef Jelke avond aan avond bezig met korfbal want naast het trainen 
van de vele jeugd in Noordhorn, trainde hij ook nog bij "Wees Kwiek". 
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1978 (2) 

"Zunobri" opgericht door enthousiasme 
Jelke die in de beginperiode ook de jeugd 
trainde, ging bij kinderen op bezoek als ze niet 
waren komen opdagen op de training om toch 
een gevoel te creëren in de groep. Het net 
ontstane groepje aspiranten mocht meedoen 
aan wedstrijden hoewel er nog steeds geen 
"Zunobri" bestond op dat moment. Buiten 
mededinging werden de korfballertjes ook nog 
eens kampioen. Nog steeds kijkt onze 
oprichter met trots terug op dat gebeurde. De 
kinderen werden steeds beter en de kinderen 
staken andere kinderen aan. 
Het motiveerde de nieuwe korfballers om door 
te gaan, steeds meer jeugd werd lid en 
inmiddels was het jaar 1978 zover gevorderd 
dat er rond oktober ook een seniorenteam 
gevormd kon worden. Toen nog een twaalftal 
in drie vakken. Jelke en Dora Nijboer waren 
ook lid van dit team ook al kon dit toen 
eigenlijk niet omdat beiden lid waren van 
"Wees Kwiek". Maar om het Zuidhorner 
korfbal ergens te krijgen hadden zij dit er 
graag voor over. Ook de senioren gingen 
spelen, waardoor het korfbal in Zuidhorn wel 
heel duidelijke vormen begon te krijgen. 

"Zunobri" opgericht 
Maar nu kwam het moment dat het korfbal in Zuidhorn, Noordhorn en Briltil zover was 
gegroeid dat het moment er kwam om te kijken naar de reden van al deze moeite. En dat 
was om een club in deze dorpen te krijgen. Jelke vroeg zich af hoe hij dit nu officieel moest 
doen. Gelukkig zat Wallie de Vries van de propagandacommissie van de korfbalbond bij hem 
op dezelfde cursus. Hij vroeg of zij het proces zou willen begeleiden. Ook al omdat de 
Zuidhorner gemeente niet actief meedacht en de korfballers bijna alles zelf moesten 
verzinnen en oplossen. Vele vergaderingen, eerst in "De Gouden Leeuw" en na een grote 
brand, achter "De Gouden Leeuw" in een caravan, werden belegd. Behalve al de acties voor 
de jeugd werden hier ook de plannen gemaakt voor de definitieve oprichting van een 
korfbalvereniging. Eigenlijk lag de naam voor de hand want van 1956 tot en met 1963 had er 
al een korfbalvereniging bestaan genaamd "Zunobri". Helaas ging dit "Zunobri" ten onder 
aan intern geruzie. 

De nodige briefwisselingen met de bond en de gemeente zijn nog steeds terug te vinden in 
de archieven van "Zunobri" en in november 1979 was er een officiële startvergadering. 
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1978 (3) 

"Zunobri" opgericht? 
Toch waren er toen helaas al strubbelingen in de club. Uit de officiële stukken blijkt dat 
"Zunobri" startte met 47 leden maar er waren maar liefst bijna 85 leden. Natuurlijk roept dit 
vragen op, vragen waar we vele antwoorden op krijgen maar die allen niet eenduidig zijn. 
Wel werd duidelijk dat niet iedereen het altijd eens was over hoe de club gerund moest 
worden, dat was dan ook de tijd dat Dictus Benedictus als adviseur de club in kwam. Hij 
moest eigenlijk starten met puin ruimen. Helaas vinden we de naam van Jelke en Dora 
Nijboer daarna niet meer terug in de archieven. Ook de namen Veening en Wolter Rozema 
vinden we helaas niet meer terug. Duidelijk is dat 1978 en 1979 behalve een mooi, ook een 
roerig jaar geweest moet zijn voor het korfbal in Zuidhorn. 

"Zunobri" bestaat! 
Wel vinden we andere belangrijke namen terug: Tinus Jager uit Niekerk, Martha Oostenbrug, 
Marjan Staghouwer (toen nog Ronner), Tineke Pijpker, Alie van de Velde en Rogchert van 
Wijk. 
Dictus Benedictus, toen bondscheidsrechter werd vanuit de korfbalbond benaderd om het 
nieuwe onervaren "Zunobri" te helpen. Het was 1980 en de kampen waren verdeeld in het 
toenmalige "Zunobri". 
Dictus werd in 1980/1981 gevraagd om als adviseur aan te treden, zijn leidinggevende rol 
werd geaccepteerd door de zittende bestuursleden. Stukje bij beetje wist de club zich uit de 
moeilijke situatie te redden tot de club die het nu, in 2004/2005, is geworden onder 
voorzitter Matthijs Slager en trainer Gerrit Dijk, hoewel ook in die tussenliggende periode er 
vele roerige maar ook mooie momenten geweest zijn. 

Eén ding is altijd gebleven, "Zunobri" is een club voor de mensen en van de mensen en dat is 
het succes van "Zunobri". Het enthousiasme van Jelke hebben vele mensen van ons 
begrepen en overgedragen, dat enthousiasme is sinds 1978 nooit veranderd. 
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1979 

Jelke Nijboer 

Zessentwintig jaar geleden was ik, Jelke Nijboer, samen met een 
aantal leden van korfbalvereniging "Wees Kwiek" op een cursus in 
Groningen, onder leiding van Dhr Bieleveld. Doordat wij in gesprek 
raakten, kwam hij erachter dat ik in Zuidhorn woonde. Hij vroeg zich 
toen af of het niet mogelijk was om in Zuidhorn een korfbalclub van de 
grond te krijgen. Door nog wat te praten en te pushen kreeg hij mij, 
natuurlijk in overleg met Dora, zo gek om te kijken of dit haalbaar 
was. 

Het hek was van de dam. Dora heeft heel wat avonden alleen gezeten omdat ik even naar 
iemand toe moest van wie ik wist dat hij ooit had gekorfbald of wilde gaan korfballen. Soms 
duurde dit even een paar uur maar meestal was degene dan over de streep. 

Samen met een aantal enthousiaste mensen 
(oud korfballers) werden de eerste 
vergaderingen gehouden in "de Gouden 
Leeuw" te Noordhorn. Deze werden 
bijgewoond door Wallie de Vries van 
korfbalvereniging "NIC" uit Groningen als 
afgevaardigde van de bond. 

Al snel hadden we een jeugdteam. Ze kregen training in de gymnastiekzaal in Noordhorn en 
mochten meedoen aan de competitie (buiten mededinging) om wedstrijdervaring op te 
doen. Groot was onze verbazing dat ze kampioen werden. Dit ging dus geweldig en het 
aantal jeugdleden bleef maar groeien. Ondertussen kwam ook een seniorenteam van de 
grond. Samen met een paar oud-korfballers die naar de regio Zuidhorn waren verhuisd en 
natuurlijk de nieuwe leden deden we mee aan een toernooi in Drachten waar we met een 
beker vandaan kwamen. Het was haast niet te geloven. Door deze resultaten was iedereen 
enorm gemotiveerd en er kwamen steeds meer mensen op de trainingen. Als ik het goed heb 
waren er op een bepaald moment 1 senioren, 2 aspiranten en 2 pupillenteams en hebben we 
de volgende stap genomen, namelijk de oprichting van "Zunobri" 

-· 

WEER KORFBAL ZUIDHORN 
1 & 
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1979 

Jelke Nijboer (2) 

Dat ging natuurlijk niet zomaar. Er moest een huishoudelijk reglement komen, er moesten 
statuten worden opgemaakt en er moest een aanvraag worden ingediend bij de bond. We 
moesten bewijzen dat we levensvatbaar waren. Met ca. 85 personen op papier was dat 
gelukkig geen probleem. En dus heeft de toenmalige voorzitter van de bond, Dhr. Praas 
uiteindelijk toestemming gegeven om "Zunobri" op te richten. 

Wij feliciteren "Zunobri" hartelijk met het 25 jarig jubileum en wensen jullie veel sportieve 
wedstrijden toe op jullie nieuwe kunstgrasveld. 

Jelke en Dora Nijboer 
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� 
ÏÜNOBRi 
---

Verslag bespreking Voorbereidingscommissie oprichting nieuwe korfbalvereniging 
d.d. 30-8-1979

Aanwezig: Roely en Marnix Veening, Jelke Nijboer, Tineke Pijpker en namens het Koninklijke 
Nederlands Korfbal Verbond, afdeling Noord, mevr. Wally de Vries-Luiting. 

De folder is verspreid en ziet er goed uit. Het resultaat is 20 seniorleden (16 spelende leden), 
waarvan 5 heren en 11 dames, 22 jeugdleden (9 jongens en 13 meisjes). 
Men is al vast met de veldtraining begonnen welke goed word bezocht. Er zijn al twee korven 
aangeschaft en er is een mogelijkheid een veld te huren bij de "Dorpstee" ( dorpshuis in 
Noordhorn). In de winter is er een zaal beschikbaar. 

We zijn van mening dat er een reden is om een vereniging op te richten. 
Er is al een artikel in de Leekster krant verschenen en één in een plaatselijk blad. Het 
gesprek met de gemeente heeft al plaats gevonden. Startsubsidie is mogelijk door het geven 
van een volledige velduitrusting en jeugdsubsidie, dit bedrag hangt af van het aantal 
jeugdleden. Deze toezeggingen gelden pas als de vereniging is opgericht. 

De oprichtingsdatum is vastgesteld op maandag 24 september 1979 in het Dorpshuis "de 
Dorpstee", aan de Langestraat in Noordhorn. Uitnodigingen zullen verstuurd worden aan alle 
leden op dit moment, de zusterverenigingen en de pers. Raambiljetten zullen worden 
opgehangen in Zuidhorn, Noordhorn en Briltil. Een folder met alle gegevens omtrent de 
oprichting zullen over de drie dorpen worden verspreid worden. 

Naamsvoorstel: "ZUNOBRI", Contributie: senioren f4,00 
Tenue: Witte broek of rok, blauw shirt met witte verticale baan, witte kraag en witte 
manchetten, blauwe kousen met witte boord. 

Tijdens de kermis zal er propagandamateriaal verkocht worden, waaronder stickers en men 
zal een actie voeren om nog meer leden te winnen. Tevens zal er patat verkocht worden om 
de kas wat te versterken. De scholen zijn er nauw bijbetrokken en tonen belangstelling. 

Het voorlopige bestuur bestaat uit: Walter Rozema, Marnix Veening, Jelke Nijboer, Mevr. 
Tuinstra en Tineke Pijpker. De jeugd speelt op zaterdag en voor de senioren wordt bij 
voldoende leden de mogelijkheid geboden om zowel op zaterdag als op zondag te spelen 

Groningen, 10 september 1979, Wally de Vries-Luiting 
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1979 

Serecetaresse Martha Oostenbrug-Drenth 
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1980 

Een greep uit de notulen van de eerste bestuursvergaderingen 

22-1-1980 T.h.v. de familie Oostenburg. Aanwezig het bestuur en Dhr. Praas, voorzitter van
het KNKV afd. Noord, dhr. Speulman, administrator van de afd. Noord en Dhr. Hoogland
voorzitter van de propagandacommissie. Dhr. Praas stelt voor om de wedstrijden te gaan
spelen op het veld aan het Van Starkenborgkanaal. Omdat er in "De Dorpstee" in Noordhorn
niet voldoende kleedruimte is. Wolter Rozema zal op het gemeentehuis gaan informeren.
Marnix Vening gaat naar het bondsbureau in Beilen om één senioren-, één aspiranten-,
twaalftal en één pupillen-achtal op te geven. Voor d� jeugd zal er een spelmiddag worden
georganiseerd op 13 februari in het café van Marnix Vening.

14-2-1980 T.h.v. familie. Rozema. Er is besloten dat één lid naar de scheidsrechtercursus
zal gaan. Er moet nog een huishoudelijk reglement worden opgesteld. Besloten wordt om
eerst één exemplaar van "KIOL" te gaan lenen. De contributie voor elk tweede lid van één
gezin gaat met de helft naar beneden. Via Dhr. Speulman kan er drie keer een sporthal
gehuurd worden om vriendschappelijke wedstrijden te spelen. Op 16 februari wordt er
gespeeld tegen "Wees Kwiek", op 23 februari tegen "Woldjeprikken" en op 1 maart tegen
"ODA". Er is een aanvraag bij de gemeente ingediend voor het huren van het veld. Rogchert
van Wijk geeft samen met Dhr. Boonstra training. Dat bevalt prima.

17-3-1980 T.h.v. de familie Pijpker. B en W willen graag een reglement, een begroting en
een ledenlijst voor het geven van een gemeentelijke subsidie. Er is een brief gestuurd naar
de sportcommissie met het verzoek de sporthal te huren voor het seizoen 80/81. Dhr
Speulman zal de uren opgeven voor de microcompetitie. Er is een toezegging van de
gemeente binnen met betrekking tot de huur van het sportveld aan het Van
Starkenborgkanaal.
Tijdens de trainingen kan het kleedhok aan de dijk gebruikt worden. Huur sportveld: F.200,
en kleedruimtes en douches F.125,- De opstellingen en de afgelaste wedstrijden worden
bekend gemaakt via een aankondiging die opgehangen word achter het raam van
Schoenhandel Mulder in Zuidhorn. De Gemeente heeft voor een velduitrusting gezorgd. Huur
per jaar F.50,-

15-4-1980 T.h.v. de familie Drenth. Wolter Rozema is niet aanwezig. Binnengekomen de
overschrijving van Roely Vening van "KIOL" en van Rogchert van Wijk van "Wees Kwiek". Er
zal met een versierde wagen worden meegedaan aan de optocht van 5 mei. Er zal een vlag
worden gemaakt, in de kleuren blauw/wit diagonaal en met de tekst: KV. "Zunobri" De vlag
word aangeboden door Jan-Benny Drenth. Er zal een bedrijvenkorfbaltoernooi worden
georganiseerd.

25-6-1980 T.h.v. de familie Oostenbrug. Er is F.217,- subsidie ontvangen van de Gemeente
Zuidhorn. De sporthal is toegewezen op donderdag van 16.00uur tot 17.00uur. Hier gaat
"Zunobri" niet mee akkoord. Op zaterdag 30 augustus zal het bedrijvenkorfbaltoernooi
gehouden worden. Hieraan doen mee: Drenth, De Kaas-Unie, De OLS Zuidhorn, de
Rabobank, Schildersbedrijf Bergsma en het Gemeentehuis. Luit Oostenbrug heeft de
voorbereidingen gemaakt. De Burgemeester zal de prijzen uit gaan rijken.
N.B. Het toernooi leverde vijf nieuwe leden op.
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1981 

Benedictus Benedictus 

Wij zijn in 1979 in Zuidhorn komen wonen. Ik was toen al lange tijd korfbalscheidsrechter in 
district Noord en Oost geweest. In 1981 (?) werd ik door het Afdelingsbureau van het KNKV
Noord benaderd met de vraag of eens wilde omzien naar de het bestuur van KV Zunobri. Het 
"liep" niet bij 'Zunobri'. Ik viel als het ware in een bestuurscrisis. Het oude bestuur was niet 
officieel afgetreden, maar functioneerde niet meer; een nieuw bestuur, bestaande uit 
ambitieuze en zeer betrokken mensen, stond al in de startblokken, maar was duidelijk 
onervaren. 

Het was een genoegen met deze mensen (Rogchert van Wijk, Alie van der Velde, Marjan 
Staghouwer, Tinus Jager en Tineke Pijpker) samen te werken aan de opbouw van de 
vereniging. Van alles moest worden geleerd: vergaderen, notulen maken, administratie en 
boekhouding bijhouden, reageren op KNKV-post, teamopgaven verzorgen, etc. Voor mij 
waren sommige zaken ook nieuw, maar samen kwamen we stap voor stap verder. 

Op een gegeven moment werd ik gevraagd voorzitter te worden. Die vraag kon niet 
uitblijven. Ik had maar één "eis": een goede secretaris/secretaresse naast mij. Van het 
zittende bestuur was niemand beschikbaar voor deze functie. Nelleke Keesmaat, pas met 
haar man en beide kinderen in Zuidhorn komen wonen en een betrokken korfbalfamilie uit 
Maarheeze, was die enthousiaste secretaresse. Zij was een stuwende kracht in de vereniging. 
Mede door haar volhoudendheid kwamen er meer kinderen korfballen bij 'Zunobrï . Met de 
blijvende inzet van de andere bestuursleden en alle leden van de vereniging (we konden in 
de beginjaren van 'Zunobri' met moeite een 12-tal op de been krijgen en houden) was het 
voorzitterschap een prettige bezigheid, ook toen de familie Keesmaat verhuisde naar Zürich 
in Zwitserland. 
Janny Doornbos nam toen het secretariaat over. In 1987 kwam een einde aan mijn 
voorzitterschap door onze verhuizing naar Elspeet. 
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1982 

Een greep uit de notulen van de. ledenvergadering 
gehouden op 21-11-1982. 

Aanwezig: 
Bestuur: 
Leden: 
Gast: 

Tinus Jager, Rogchert van Wijk en Marjan Staghouwer 
Imko van Dijk, Henk Staghouwer, Dictus Benedictus. 
Thees Bouma. 

Ten huize van Henk en Marjan Staghouwer. 

De voorzitter, Tinus Jager opent de vergadering met een welkom, speciaal voor onze gast, 
Thees Bouma uit Niekerk, die momenteel de trainingen verzorgt. 

De voorzitter deelt mee dat er in onderling overleg besloten is dat Tinus Jager de functie van 
voorzitter van Luit Oostenbrug heeft overgenomen. Voor Alie van der Velde, de secretaresse, 
zal het volgende jaar vervanging gezocht moeten worden. 

De ledenwerfactie in augustus/september is mislukt. Op de 1200 oproepen aan scholieren 
kwam zelfs niet één reactie. De aanwezige leden zijn het er over eens dat het in de toekomst 
nog maar eens moet worden georganiseerd. 

Om de kas te spekken zal er een pennenactie worden gehouden. Voor de huis aan huis actie 
zal er een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. De actie kan f 650,00 opleveren 
als alle pennen verkocht worden. 

Omdat deze actie gestart zal worden is besloten de contributie niet te verhogen. De senioren 
en junioren betalen f 10,00 en de jeugdleden f 5,00 per maand. 

Omdat de laatste drie aspirant-leden bedankt hebben zijn er nu geen jeugdleden meer. 
Imko van Dijk (junior) kan bij "KIOL" gaan trainen in Niekerk. 

Dictus Benedictus geeft uitleg over de nieuwe reiskostenbijdrage. Als alle spelers f 1,50 per 
uit- en thuiswedstrijd gaan betalen aan de vereniging dan kunnen de chauffeurs f 0,20 per 
km declareren bij het bestuur. 

De Voorzitter besluit de vergadering met een bedankje voor de gastvrijheid van Henk en 
Marjan Staghouwer. 
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1983 

In april 1983 stuurt het bestuur de volgende brief 
naar de redactie van het VW blaadje. 
Of de brief geplaatst is, is niet bekend. 

Korfballen in Zuidhorn 

De gemeente Zuidhorn is niet onbekend met korfballen, een sport voor mannen en vrouwen, 
jongens en meisjes samen. Tot begin jaren-60 was Zuidhorn de korfbalvereniging "ZUNOBRI" 
rijk. Deze vereniging speelde zelfs op redelijk hoog niveau, in de landelijk Districtsklasse. 
Echter zoals zovele korfbalverenigingen in die tijd moest "ZUNOBRI" wegens ledenverlies, 
zichzelf opheffen. 

Tot 1979 is er in de gemeente Zuidhorn geen mogelijkheid geweest om in clubverband te 
korfballen. In 1979 hebben een paar korfballiefhebbers een nieuwe vereniging opgericht. De 
officiële oprichtingsdatum is 28 november 1979. 
Aanvankelijk gaat veel naar wens. Er is redelijk veel belangstelling vooral van de kant van de 
jeugd. Dan in 1980/81 gaat er iets mis op bestuurlijk gebied. De gevolgen lijken dramatisch; 
veel ledenverlies. Tot op heden zijn de moeilijkheden niet overwonnen, ondanks het 
enthousiasme van het nieuwe bestuur. Nog steeds kampt "ZUNOBRI" met een tekort aan 
leden, waardoor het zelfs niet mogelijks is op eigen kracht dat ene senioren twaalftal op de 
been te brengen; een jeugdteam is er zelfs niet meer. 

Toch wil het huidige bestuur doorgaan omdat men van mening is dat er te weinig 
korfbalmogelijkheden zijn in het Westerkwartier. "Kiol" uit Niekerk speelt op zondag. Een 
korfbalvereniging in Zuidhorn, zijn wedstrijden spelend op zaterdag, moet dus bestaansrecht 
hebben. Om het hoofd boven water te houden is het nodig dat zich nieuwe leden aanmelden. 
Van drempelvrees hoeft geen sprake te zijn. "ZUNOBRI" speelt tot nu toe op een laag niveau. 
Ervaring is hier niet vereist, een beetje enthousiasme wel. 

Het bestuur van "ZUNOBRI" heeft echter nog andere plannen. Het wil een soort reünie van 
leden en oud-leden van vóór de opheffing organiseren. Daarom wil het bestuur graag in 
contact komen met deze oud-leden. Contactadressen voor het opgeven van nieuwe leden en 
de adressen van oud-leden zijn: 

Zuidhorn: 
Noordhorn: 
Briltil: 

Marjan Staghouwer 
Alie van der Velde 
Rogchert van der Wijk 

Tot slot nog een leuze om alle aarzelende mannen en vrouwen over de korfbaldrempel te 
trekken: 

"KORFBALLEN moet je zelf doen om te weten hoe leuk het is!!!". 
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1983 

Het eerste clubblad, handgeschreven op A4 
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1984 

Notulen (ingekort) van de algemene ledenvergadering 
gehouden op 18 oktober in "De Schuilplaats" te Noordhorn 
(De "Schuilplaats" is een gebouwtje van de Doopsgezinde Gemeente) 

Aanwezig: 
Bestuur: Tinus Jager, Rogchert van Wijk, Marjan Staghouwer, Alie van der Velde en Dictus 
Benedictus. Leden: Greetje Dijkstra, Tineke Pijpker, Paulien en Wietse Lap. 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en deelt mee dat er één 
seniorenteam is ingeschreven voor de zaalcompetitie. 
Het lenen van spelers van "KIOL" is niet meer toegestaan. 
Dictus zal één speler voor de wedstrijd aanwijzen die een verslag mag schrijven voor het 
clubblad. Paulien zal een stukje schrijven voor de Leekster Courant. 
De rommelmarkt heeft behoorlijk veel opgebracht; f. 300,00. 
Er zijn nog ongeveer 300 pennen over. 

Bestuursverkiezing: Nellleke Keesmaat wordt benoemd als secretaresse. Daarbij treedt Alie 
van der Velde af. Dictus Benedictus is adviseur van het bestuur. Binnen het bestuur wordt dit 
nog nader bekeken. 

Bestuursplannen: Deelname rommelmarkt en het opzetten van een jeugdafdeling in de 
leeftijd 8 tot en met 12 jaar. Er is een lijst van namen van de "Sport es in". 
Er zal geen contributie van de jeugdleden geïnd worden, zolang ze nog niet opgegeven zijn 
voor de competitie. 
Met de buurvereniging "KIOL" zal samengewerkt gaan worden. Zoals bijvoorbeeld het 
schoolkorfbal, gezamenlijke vergaderingen en jeugdpropaganda. Het is niet de bedoeling om 
een fusie aan te gaan. 

Op 28 november zal het 5 jarig jubileum gevierd worden. Rochgert van Wijk en Tinus Jager 
gaan hier mee aan de gang. 

In de zaalcompetitie speelt ZUNOBRI" tegen de volgende ploegen: "Parabool", "Noorderveld" 
en "Sparta". De opstelling zal tijdens de training bekend gemaakt worden. 

Paulien en Wietse Lap vragen een overschrijving aan naar "Rodenburg". 

De voorzitter Tinus Jager sluit de vergadering met een bedankje voor de gastvrijheid van 
Dictus Benedictus. 
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1985 

"Van de bestuurstafel" uit het clubblad van maart 1985 
geschreven door Nelleke Keesmaat 

� 

.......... 

ZUNOBRI ---

Er is hard gewerkt aan ons nieuwe clubblad. Er moesten niet alleen adverteerders gevonden 
worden, maar vooral ook mensen die elke maand opnieuw dit clubblad willen maken. Zoals je 
in het vorige "proefclubblad" hebt kunnen lezen zijn daar nu drie enthousiastelingen druk 
mee bezig, te weten Leen Keesmaat, Tinus Jager en Rinske. Eerste resultaat hebben we al 
bewonderd. Proficiat en ga zo door! Wij, en daar bedoel ik iederéén mee, klein en groot, 
kunnen hen daar zeker bij helpen door regelmatig kopij in te sturen, zodat het blad steeds 
goed gevuld zal zijn. 

Het schoolkorfbaltoernooi wordt op woensdagmiddag 15 mei gehouden. Alle scholen zijn nu 
aangeschreven en nu maar hopen dat er velen mee zullen doen. 

De kinderen die iedere woensdag kwamen trainen, zijn allen per 1 maart officieel lid 
geworden. Er daar mogen we heel blij mee zijn. Dit betekent wel dat we de schouders onder 
dit werk moeten zetten om het zo interessant mogelijk voor ze te houden. Dan kunnen wij 
ook uitgroeien tot een volwaardige vereniging. 

Er is een activiteitencommissie in het leven . geroepen, die zorg zal dragen voor het 
organiseren van gezellige avonden en dergelijke. Deze commissie bestaat uit Tineke Pijpker, 
Alie van der Velde en Tinus Jager. Veel succes toegewenst! 

Als bestuur hebben we besloten om ook dit jaar weer actief te zijn op de rommelmarkt op 30 
april. Aan de plannen hiervoor wordt gewerkt. 

Nelleke Keesmaat, secretaresse 

In het zelfde clubblad staat een uitnodiging van de nieuwe activiteitencommissie. 

De Activiteitencommissie nodigt u uit voor het bijwonen van een gezellige avond, welke 
gehouden zal worden op vrijdag 12 april in "De Dorpstee" te Noordhorn aanvang 19.45 uur. 
Er wordt een BINGO gespeeld. Een klein cadeautje meebrengen, wordt door de 
activiteitencommissie in dank aanvaard! 
Tineke Pï ker en Tinus Jager 
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1986 

Openingswoorden tijdens de op 10 november gehouden Algemene 
Jaarvergadering door de voorzitter, 
Dictus Benedictus. 

Dames en heren. Ik heet u van harte welkom. 
De start van het nieuwe seizoen verliep voor de senioren wel goed. Met de jeugd ging het 
niet zoals we ons hadden voorgesteld. Op basis van goede verwachtingen hadden we in juni 
1986 twee jeugd-achttallen voor de competitie opgegeven. We ontdekten de problemen die 
kunnen ontstaan wanneer pupillen, aspiranten worden. Wanneer dan bovendien enige 
jeugdleden voor het lidmaatschap bedanken, dan kom je in de knoei. Gevolg was, dat we te 
weinig pupillen hadden om een 8-tal te formeren. Dit team moesten we noodgedwongen uit 
de kompetitie terug trekken. Helaas was het niet mogelijk, gezien de grote leeftijdsverschillen 
en het gebrek aan "korfbalervaring" de jonge en enthousiaste pupillen in te passen in de 
aspiranten. 

Uit bovenstaande blijkt, dat we ons binnen "Zunobri" ernstig zorgen moeten maken omtrent 
de continuïteit en opbouw van onze jeugdafdeling. Jeugd is belangrijk, voor elke vereniging, 
maar zeer zeker ook voor "Zunobri". Daarbij behoort een goede jeugdbegeleiding. Ik weet 
dat de Jeugdkommissie erg serieus bezig is met het jeugd beleid in onze vereniging. Maar 
het is niet voldoende dat zij alléén daarmee druk zijn. De jeugd moet ons allemaal ter harte 
gaan, in het belang van het toekomstige "Zunobri". 

Op deze plaats past ook een woord van dank aan allen die zich inzetten voor de 
korfbalvereniging 'Zunobri'. Met name, op gevaar af, dat ik mensen vergeet, wil ik noemen 
de reeds aangehaalde Jeugdcommissie, de Activiteitencommissie, de Redactiecommissie voor 
het clubblad en onze trainer Thees Bouma. Nog een naam wil ik noemen, zonder anderen te 
kort te doen. Ik bewonder de inzet van Hilly Bouma, niet lid van "Zunobri", maar toch van 
grenzeloze inzet van onze vereniging, vooral voor de Jeugdcommissie. Allemaal, leden en 
niet-leden, bedank ik bij dezen voor al het verrichte werk, en ik blijf graag op jullie allemaal 
rekenen. 

Tenslotte wil ik hier nog graag kwijt, dat we best trots mogen zijn op onze vereniging, op de 
manier waarop we binnen en buiten 'Zunobri' met elkaar omgaan. We gaan nu niet naast 
onze schoenen lopen, maar de structuur van 'Zunobri' is goed. De mensen die hier aan 
meewerken zijn voortreffelijk. Er moet veel werk worden verzet om 'Zunobri' 'Zunobri' te 
laten blijven en toch wat te groeien. Die toekomst zie ik met vertrouwen tegemoet. 
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Openingswoorden (ingekort) uitgesproken tijdens de jaarvergadering 
op 19 oktober 1987 door voorzitster 
Janny Kamminga-Doornbos 

Dames en heren. Ik wil iedereen van harte welkom heten op deze 
vergadering. In plaats van het vertouwde gezicht van Dictus 
Benedictus, ziet u nu mij op de voorzittersplaats. Voor u even wennen, 
maar voor mij zeer zeker. 

Een belangrijk feit wat ik kan melden is, dat wij nu een eigen clubhuis 
hebben. Op 3 september jl. mochten wij de sleutel in ontvangst 
nemen. We hebben nu een eigen stek voor alle te plannen activiteiten, 
een unieke plek pal bij ons veld. Tiny van der Wijk is onze 

kantinebeheerster en wordt geassisteerd door Tineke Pijpker en Martha Langendijk. Tevens 
is er een beheerscommissie ingesteld die bestaat uit Tiny van der Wijk en Marjan 
Staghouwer. Het is de bedoeling om ons clubhuis officieel binnen de vereniging feestelijk te 
openen aan het einde van de voorjaarscompetitie. 
Zodat we nog het één het ander op kunnen knappen. 

Tiny Renkema en Hilly Bouma hebben tot voor kort de trainingen voor de pupillen verzorgd. 
Doordat Tiny weer is gaan studeren heeft Christiaan Schaafsma haar plaats ingenomen, en 
met succes heb ik vernomen. Doordat Willem Brandsma wegens tijdgebrek de aspiranten 
niet langer kon trainen, stond Albert Jager er alleen voor. Hij heeft nu versterking gekregen 
van Fokje van Hielkema. Ook Thees Bouma is bereid gevonden training te gaan geven. 

Dit jaar zijn we weer iets gegroeid, vooral bij de jeugd. Ons ledental staat nu op 42, waarvan 
16 seniorleden. De heren zijn nog steeds in de minderheid, iets waar we wat aan moeten 
doen, omdat we in de zaal 2 teams willen laten spelen .. Er zullen dus ledenwerfacties op 
touw gezet moeten worden. Twee aanmeldingen zijn reeds binnen: Annet Doornbos en 
Menno van Hielkema. De promotiecommissie bestaande uit Willem Brandsma en Annegreet 
Schaafsma zijn begonnen met een kleurplaatactie. We hopen dat dit wat nieuwe leden zal 
opbrengen. 

Verder wil ik alle leden en niet-leden bedanken voor hun inzet. De commissies hebben dit 
jaar prima werk geleverd. Het lijkt zo een bedanklijstje aan alle mensen die onze korfbalclub 
een warm hart toedragen en haar maken tot wat ze op heden is. We zullen met z'n allen 
moeten proberen om nieuwe leden te werven maar ook onze huidige leden te behouden. Het 
promoten van de korfbalsport, die binnen de gemeente Zuidhorn een kleine plaats inneemt, 
is wel degelijk belangrijk. En als leden zijn wij verantwoordelijk voor een positief 
korfbalgezicht. Door de steeds stapsgewijze groei en de positieve ontwikkelingen en 
gebeurtenissen in het afgelopen seizoen, denk ik toch dat we de toekomst van 'Zunobri' vol 
vertouwen tegemoet kunnen zien! Met deze woorden verklaar ik deze algemene 
jaarvergadering voor geopend! 
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Een krantenartikel uit "Het Westerkwartier" 

Op 8 november werd "Zunobri" twee kampioenen rijker. 

De aspiranten en de pupillen zijn kampioen geworden. 's Morgens om tien uur moesten de 
aspiranten de spits afbijten tegen "ARGO" uit Bedum. De Zunobrianen hadden maar één doel 
voor ogen: kampioen worden. In de eerste helft wisten Joep van Lunenburg 2x en Bianca 
van der Wijk lx te scoren. De verdediging van "Zunobri" bleef potdicht. De aanval bleef maar 
scoren. In de negende minuut door middel van een doorloopbal van Angelique Donkers. 
Waarna Joep van Lunenborg 5-0 wist te scoren. Jasper Wiersma scoorde nog éénmaal en 
Hedzerd de Boer tweemaal. Eindstand 8-0 

De pupillen moesten uit tegen "ROG". De "Zunobri" pupillen kregen veel kansen maar 
hadden moeite om te scoren. Helen Pijpker scoorde 2x, Peter van de molen, Marc Goris en 
Allard Wiersma 1 maal. De tweede helft liet een zelfde beeld zien. Peter van der Molen, 
Marjan Jilderda, Marc Goris en Helen Pijpker brachten de eindstand op 9-0. 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Albert Jager, Thees Bouma, Hedzerd de Boer, Christiaan Schaafsma. 
Middelste rij v.l.n.r.: Jasper Wiersma, Magriet Smid, Joep van Lunenburg, Ilona ploeger, 
Angelique Donkers, Gerda Jager, Bianca van Wijk, Frank Smid, Marc Goris, Ria Kuiper. 
Onderste rij v.l.n.r.: Jarick Kuipers, Corree Sturing, Peter van der Molen, Marjan Jilderda, 
Helen Pijpker, Mirjam Ter Maat, louisse Jager en Miranda van Wijk. 
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1989 

Erik Schutte 

Zo, ik heb de gedwongen eer om een eindverslag te schijven over het afgelopen jaar. Voor 
het eerst in 10 jaar een juniorenteam. Dat is natuurlijk een geweldig iets. Allereerst betekent 
dit dat de vereniging groter wordt en er is een betere doorstroming. naar de senioren. In het 
begin van dit jaar was duidelijk te merken dat er nog veel gebeuren moest. De meesten 
moesten nog op elkaar inspelen. 

In de eerste veldcompetitie verloren we dus ook alle wedstrijden, maar de vechtlust was 
aanwezig. In de zaal gingen wij er dan ook hard tegen aan. We begonnen steeds beter te 
draaien, hadden minder balverlies en we waren altijd goed gemotiveerd. Iedereen werd 
steeds beter in het spel en met name wil ik dan Frank noemen. Helaas kregen wij toen enige 
tegenslag. De beide Doornbosjes raakten geblesseerd. Annet Doornbos kreeg problemen met 
haar enkel, en Henny Doornbos had last van haar rug en nek. Annet was de hele micro 
daarom non-actief.Gelukkig speelde Henny nog wel, al was het op een iets lager pitje. In de 

tweede veldcompetitie 
draaide Annet weer mee, 
maar Henny speelde na een 
paar wedstrijden niet meer 
mee, omdat de risico's te 
groot waren. 

Maar ondanks dit alles, 
presteerden wij het toch om 
kampioen te worden. 
Uiteraard kunnen wij deze 
eer aan ons zelf houden, 
maar dat zou betekenen dat 
wij ook wel zonder een 
trainer kunnen winnen. André 
van Eck is diegene geweest 
die ons spel bevorderde en 
hij bleef ons maar motiveren. 
André bedankt! 

Wat ook een rol meegespeeld 
heeft, is dat er de tweede 
veldcompetitie vrijwel niet 

getraind werd met minder dan 8 man. Uiteraard is een training zeer belangrijk. 

Junioren '90/'91. Veel succes en ga zo door. Wees gemotiveerd, bezoek trouw de trainingen 
en luister naar de trainer, en jullie zullen het nog ver schoppen. 
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1989 

Naamgeving Clubhuis "Zunobri" 

Sinds 1989/1990 heeft "Zunobri" de beschikking over een eigen clubhuis. 
De Hockeyvereniging bouwde een onderkomen vlak bij het Zwembad aan het van 
Starkenborghkanaal en daarom hoefde 'Zunobri' het veld en het clubhuis niet meer te delen 
en als onderverhuurder te moeten doorgaan. Daarmee zette "Zunobri" de eerste stap naar 
volwassenheid. 

\ 

Onder toen nog Jannie Kamminga al voorzitster bloeide "Zunobri" op, de club groeide uit 
naar 60 leden. Ter ere van dit clubhuis werd een prijsvraag uitgeschreven voor degene die 
de leukste naam zou bedenken voor het clubhuis. Uiteraard was het van belang dat het een 
herkenbare naam zou zijn. Het sprak het bestuur ongetwijfeld aan dat een puur Groningse 
club een leuke Groningse naam voor het clubhuis kreeg. Dat de naam ook nog benadrukte 
dat dit het echte thuis was van "Zunobri" en voor het eerst een thuis was voor de jonge 
vereniging deed de waarde van de naam alleen maar groeien. 

Sinds dien gaat 'Zunobrï altijd naar het "Thuusvak" aan het van Starkenborghkanaal. De 
naam werd bedacht door Louise Jager, Jager was en is een belangrijke naam voor 
'Zunobri', 'Zunobri' kende 2 voorzitters met de naam Jager uit de zelfde familie en 
bovendien was 1 ervan de medeoprichter van dit 'Zunobri.' Met de ten doopstelling van het 
clubhuis verbond de naam Jager zich nog hechter met 'Zunobri'. 

Op de foto: v.l.n.r.: Voorzitster Jannie Kamminga, Jarick Kuipers (gezicht net zichtbaar), 
(daarboven) Frank de Vries, Louise Jager, Mirjam Termaat, (daarboven) Jasper Wiersema, 
Allard Wiersma, (onder) .. Brandsma, Gerda Jager, (daarachter/boven) Joep van Lunenburg, 
Marian Jilderda, Magriet Smit, Helen Pijpker en Ilona Ploeger. 
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1990 

Notulen van de vergadering over het schoolkorfbaltoernooi 
gehouden op 26-2-1990 

Aanwezig: Namens "Zunobri": Albert Jager, Christiaan Schaafsma, Marjan Staghouwer, Annet 
Doornbos en namens "KIOL": Thees Bouma, Jitske Feringa en Anja Top 

Als voorzitter wordt verkozen: Marjan Staghouwer en als secretaris: Christiaan Schaafsma. 
De organisatie van het toernooi gebeurt dit jaar aan de hand van de Schoolkofbalmap die 
uitgegeven is door de Korfbalbond. 

Als datum wordt geprikt: 9 mei 1990. Het eindtoernooi van de bond zal gehouden worden op 
9 juni. Albert Jager zal overleg plegen met de gemeente over het gebruik van de 
kleedkamers aan de Westergast. 
Het inleggeld voor de scholen word vastgesteld op f 5,00 per team. 
Ook dit jaar wordt er geen programmaboekje voor ieder kind gemaakt. Het is ten eerste te 
duur en de meeste kinderen gooien het toch direct weer weg. 

Er zal een spandoekenwedstrijd georganiseerd worden. Het mooiste spandoek wordt met een 
prijsje beloond. Christiaan Schaafsma zal hiervoor een affiche ontwerpen. 
Een ander idee is het maken van een videofilm om die later te gebruiken voor 
propagandadoeleinden. Dit idee wordt uiteindelijk niet uitgevoerd wegens gebrek aan een 
goede vakman voor dit werk. 

In verband met de gemeentelijk herindeling zullen nu ook de plaatsen Oldehove en Aduard 
aangeschreven worden. 

Bij de gemeente zal geïnformeerd worden naar de mogelijkheid van subsidie. Ook bij het 
Broekhuizenfonds kan subsidie aangevraagd worden. 

De trainingen voorafgaande aan het toernooi zullen door zo wel "Zunobri" als "Kiol" zelf 
worden georganiseerd. Als herinnering krijgen de kinderen een pet met opdruk mee. 

NB 
Aan dit toernooi deden uiteindelijk 21 teams mee, waarvan slecht twee afkomstig uit 
Zuidhorn. In 1991 werd het schoolkorfbaltoernooi voor het eerst door "Zunobri" zelfstandig 
georganiseerd. De reden was dat na de gemeentelijke herindeling, "Kiol" onder de gemeente 
Grootegast viel. In 1991 kon het toernooi helaas geen doorgang vinden, wegens te weinig 
deelname. Er is toen een sportinstuif georganiseerd, wat wel een succes was. In 1992 werd 
het schoolkorfbaltoernooi op een nieuwe manier georganiseerd. Vanaf toen konden de 
leerlingen zichzelf rechtstreeks opgeven. En was "Zunobri" niet meer afhankelijk van de 
leerkrachten. Het bleek dat "Zunobri" eerst vertrouwen moest opbouwen. Onbekend maakt 
onbemind. Door de jaren heen is het toernooi uitgegroeid tot een succesvol evenement, wat 
een grote rol heeft gespeeld bij de opbouw van de vereniging. 
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1991 

Middenvak afgeschaft 

Een bericht van het K.N.K.V. 

Met ingang van het nieuwe seizoen worden in Nederland alle korfbalwedstrijden in twee 
vakken gespeeld: aanval en verdediging. Het middenvak is verdwenen. 

Vorig jaar om deze tijd stelde het hoofdbestuur van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond 
voor om het middenvak af te schaffen. Dat voorstel lokte flinke reacties uit. En geen wonder. 
Al 89 jaar lang was het middenvak een niet weg te denken onderdeel van het veldkorfbal. En 
nu lag er opeens een voorstel omdat vertrouwde vak te schrappen. Er volgden heftige 
discussies. In de clubs. In de besturen. In de afdelingen. Voor en tegen het voorstel. 
Uiteindelijk besliste de algemene vergadering van het KNKV met 48 tegen 33 stemmen dat 
veldkorfbal het in het vervolg zonder middenvak moest doen. 

Met het verdwijnen van het middenvak is veldkorfbal veranderd. Er zal een stevigere conditie 
nodig zijn, want wat voorheen twaalf spelers presteerden, moeten ze nu met z'n achten 
opbrengen. De concentratie mag geen moment verslappen; de bal kan nu immers in één 
worp van het ene vak naar het andere vak gaan. Er zijn ook enkele spelregels veranderd. 'de 
veldafmetingen is kleiner geworden. Een korfbalveld bestaat nu uit twee vierkante vakken 
van 30 bij 30 meter. Een wedstrijd duurt korter: tweemaal 30 minuten (dat was tweemaal 45 
minuten). 

Veldkorfbal is dus veranderd. Dat zal voor menigeen even wennen zijn. Maar nu de beslissing 
definitief is, ligt er een prachtige kans om met nieuw elan de competitie te beginnen. De 
verwachting is dat het spel veel sneller gaat worden, dus aantrekkelijker voor spelers en 
publiek. De spelers moeten van het begin tot het einde geconcentreerd blijven op de komst 
van de bal. 

Nu heeft Veldkorfbal een nieuw gezicht gekregen. Dat geeft een kans om de sport een 
geweldige uitstraling te geven. Daarom gaan alle korfballers met enthousiasme het nieuwe 
tweevakkenseizoen in. 

Het Hoofdbestuur van het KNKV 
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1991 

Voor het eerst in het bestaan van "Zunobri" is de vereniging in zee gegaan met een sponsor. 
Namelijk Garage Pijpker, Toyota dealer te Noordhorn. De sponsor voorzag de seniorenploeg 
van nieuwe shirts en trainingspakken. Staand: v.l.n.r. Dhr. Pijpker, Christiaan Schaafsma, 
Erik Schutte, Bert Top, Albert Jager, Pieter Houkema, Cees Schutte, Ate Spoelman en 
trainer/coach Kees Moorlag. Zittend: v.l.n.r. Fokje van Hielkema, Magriet Smid, Hillie Bouma 
en Yvette Mulder. 

Door de jaren heen kwamen de volgende kledingsponsors erbij: 

1 

Staghouwer 

De Echte Bakker 

MUSIC(E)STORE 
Voor al uw cd's en dvd's 

Overtuinen 10 

9801 BR Zuidhorn 

Tel. 0594-507662 
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Hans Luining 

�
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ZUNUIIII 
---

In 1992 werd Hans Luining lid van 'Zunobri'. In het clubblad stelt hij zich zelf 
voor: 

Bij mijn vorige vereniging heb ik in de redactie gezeten en sprong dus altijd direct de nieuwe 
spelers op hun nek om een stukje te laten schrijven. Ik snapte toen nooit waarom het altijd 
zo lang duurde voordat ik het stukje kreeg. Nu snap ik het eindelijk, want je schuift het elke 
keer weer vooruit totdat je een telefoontje krijgt van de redactie: "Waar blijft dat stukje van 
jou?" 
Dus na dat telefoontje ben ik na "Vrienden voor het leven" aan het schrijven gegaan. En daar 
zit je dan: pen in de hand met de vraag wat moet ik schrijven, want ik ben toch helemaal 
niet interessant. 
Dus daar gaan we ....... . 

Volgens het geboorteboekje ben ik op 15 augustus 1966 geboren. Ik krijg de naam Johannes 
Dirk, maar omdat dit toch een beetje te lang was, werd het maar Hans. Nadat ik de 
kleuterschool en de basisschool goed doorlopen had, ging ik naar de L.T.S. 
School is nooit een hobby van me geweest, dus met minimale inspanning niet blijven bakken, 
maar dit heeft me toch genekt in de examenklas van de M.T.S. Gelukkig haalde ik dat 
diploma wel voor de tweede keer. 

Waar ik mij wel volop voor inzette, was korfbal. Bij mijn vorige vereniging "ROG" was soms 
drie wedstrijden op een zaterdag een gewone zaak. 
Hoe mijn korfbalcarrière is verlopen weet ik niet precies meer, maar eerst de pupjes, daarna 
aspiranten, junioren en senioren. Na een paar jaar in de senioren kwam ik bij de selectie en 
nadat ik een paar keer was afgevallen, kreeg ik eindelijk een plek in het eerste. 
Als klap op de vuurpijl ontmoette ik bij "ROG" mijn vrouw (sinds 15 februari 1991) 

Na de verhuizing naar Zuidhorn heb ik nog geprobeerd om bij "ROG" te blijven spelen, maar 
dit beviel niet vanwege de reistijden. Ik hakte de knoop door en ging bij "Zunobri" spelen. En 
om lekker afgezaagd te eindigen hoop ik een leuke tijd te krijgen. Mijn eerste indruk is in elk 
geval positief. 

Hans Luining 
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1993 

In het Nieuwsblad van 18 december 
stond het volgende te lezen: 

lpurtvrljwilligers 
van de week 

• HENNIE KROEZEN 
... seoretaresw ...• 

Hennie Kroezen (CGV Eugemia) 

Zaal.!1 het w.n good vrijválli: 
ger beh111mt, ooperkt (fo l.M;,t 
van Hennfo Kro- t'Q<lr 
Eugemin :i.îeh uitèmatd niet 
tot het echt;) sec:retnriaatti
work. 

Ze regelt ook hot vel'Vtler als 
er wetlab:ijden zijn, neemt 
een coördîn<mmdo plaats in 
bli de afdeling aerobic (blina 
150 leden) en doet ook vool 
voor de jaa.rlij.kse uiHwrin
gen van Eugomia, e,m n

·
a

·
a
· 
m 
..
. 

die staat voor •rer wmjkin!J' 
van het menselijk lichaam'. 
Ze produCè<>rt dan kostuum&, 
maar als iednreen zulke 
<ÛIJ,,'l!n druk bezig ia, denkt tij 
als v,-ouw d11arnaa$t uiter
aard ook nog om de koffie "" 
de kook. 
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1993/1994 

Beknopt Jaarverslag van het secretariaat over het seizoen 1993-1994. 
Geschreven door Christiaan Schaafsma. 

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter: Wytz.e de Boer, 
Secretaris: Christiaan Schaafsma, 
Penningmeester: Fokje van Hielkema, 
Leden: Hillie Bouma en Ate Speelman. 

Het afgelopen seizoen moeten we naast een aantal successen, helaas onderkennen dat het 
niet zo goed gaat met "Zunobri". Statistisch gezien is "Zunobri" dan wel in ledental gelijk 
gebleven en heeft "Zunobri" zelfs een tijdje op 60 leden gestaan maar de korfbalmoeheid 
slaat met name bij de senioren toe. Bij de aspiranten waren voor de zomervakantie 
voldoende mensen beschikbaar, maar momenteel is het erg lastig een compleet team op de 
been te krijgen. Het midweekteam kan steeds over voldoende mensen beschikken maar 
moet toch ook met regelmaat van de klok teruggrijpen op reserves uit het eerste team. Met 
de motivatie van dit team is het gelukkig een stuk beter gesteld. De jongste jeugd, de D
pupillen en de F-pupillen is gelukkig ook zeer goed gemotiveerd. Er kon zelfs besloten 
worden om een tweede F-team in het veld te zetten. Miranda van der Wijk werd ingewerkt 
om dat team te gaan trainen. 

Eindstand in de zaalcompetitie: 
Senioren 1, vierde plaats, 
Senioren (midweek) derde plaats, 
Aspiranten eerste plaats 
D-Pupillen
E-Pupillen
F-Pupillen

eerste plaats 
tweede plaats 

Eindstand in de veldcompetitie: 
derde plaats 
tweede plaats 
derde plaats 
eerste plaats 

eerste plaats 

De E-Pupillen waren dit seizoen de verrassing, het compleet nieuwe team verloor geen 
enkele wedstrijd. En ook als D-pupillen werd het ongeslagen kampioen. 

De senioren werden getraind door Cees Moorlag. Fokje van Hielkema begeleide het 
midweekteam. De aspiranten werden getraind door Thees Bouma. De Pupillen door 
Christiaan Schaafsma en Trea de Koe nam het jongste ploegje van "Zunobri" onder haar 
hoede. 

Acties van het afgelopen jaar: 
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De grote Clubactie 
Geraniumactie 
Couponactie 
30 april stand 
Schoolkorfbal, waar gerichte scouting plaatsvond 
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1994 
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Viering 15 jarig bestaan "Zunobri" 
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1994 

In een clubblad van 1994 schrijft Henk van der Spek: 

Kracht, Enthousiasme, Inzet, "Zunobri", 

Nu ik al weer enkele maanden met "Zunobri" meeloop, kan ik vaststellen dat er in de 
vereniging tomeloos veel energie is gestopt. Ik durf rustig te stellen dat ik met enige scepsis 
naar de vereniging ben toegekomen. Tenslotte is "Zunobri" een kleine vereniging. Wat heeft 
die te bieden .... 

Gelukkig heb ik snel ervaren waar een kleine vereniging groot in kan zijn. Gezelligheid, 
vriendschappelijkheid en samen serieus sporten gaan hier hand in hand. Niet alleen de 
prestaties tellen. Het getuigt van grote klasse en mentaliteit als ook bij verlies de moed er in 
gehouden word. De trainingen worden redelijk bezocht. Natuurlijk zijn er wel eens andere 
verplichtingen, maar het is goed mogelijk iets op te bouwen. Christiaan Schaafsma heeft een 
aantal tactische beschouwingen al in het clubblad uiteengezet. De meeste spelers verschijnen 
met grote regelmaat. Wat me ook opvalt is dat het geleerde op de trainingen in de wedstrijd 
daadwerkelijk geprobeerd wordt. Als we zo gezamenlijk de schouders eronder blijven zetten, 
kan het niet anders dat het niveau omhoog gaat. Het plezier neemt toe. Iedereen van de 
senioren, eerste of midweek maakt niet uit, is welkom op de trainingen. 

Profiteer mee en sluit je dag op een gezellige en sportieve manier af. Het drankje na afloop 
draagt daar ook aan bij. Sterke verhalen, grappen, grollen uit het leven gegrepen; je mag het 
niet missen. 

36 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

E= 

E= 

E= 

E= 

� 

� 



1995 

"Zunobri"is drie kampioenen rijker. 
Een krantenbericht uit "Het Westerkwartier" 

Afgelopen veldseizoen werden bij Korfbalvereniging "Zunobri" uit Zuidhorn 
3 kampioenschappen gevierd. De F2-pupillen met coach Miranda van Wijk. De F-pupillen van 
Trea de Koe. De D-pupillen van Christiaan Schaafsma. 

Willem Jouk Kremer denkt na, 
Maartje Hakvoort biedt zich aan. 

Staand v.l.n.r. : Tjakko van Luit, Trea de Koe (coach 
en trainer) Albert Dijkstra en Mark Poels. 

Zittend v.l.n.r.: Maartje Hakvoort, Albert Dijkstra, 
Mark en Lisette Staghouwer. 
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1996 

Schoolkorfbaltoernooi op 4 september 

Rabobank gesponsord door de "Rabobank" 

Foto gemaakt door Duncan Wijting van het Nieuwsblad van het Noorden. 
Coach: Allard Wiersma Scheidsrechter: Thees Bouma 

Het schoolkorfbaltoernooi wordt al jaren door de Rabobank gesponsord. In hun jaarverslag 
van 2004 stond te lezen: 

Druk schoolkorfbaltoemooi 

Mede dankzij de: financiële steun van onze bank kon korfba!wrenigln-;i 

Zunobrt ook dit jaar weer hi!t traditionele Rilbcbankcsd'1oolkorfbaltoo0 

noo, org0.nlserert He;$,nt11 deelnemer, was groter dim ooit Aan het 

toornool d�n J;,arlJ!li maar liefst aót bas!;schclen mee, Dat wil zeggen 

dat Zu®bri, een ver,mig:ng met 90 leden. plaats moet bieden ilon zo'n 

350 kinderen en 50 begeleider;. 
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1997 

Twaalfde schoolkorfbaltoernooi wederom groot succes! 

Op 10 september 1997 is wederom met succes het 
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd door de korfbalvereniging 
"Zunobri". Dit jaar was de opkomst zeer groot. Er deden 7 
scholen uit Noordhorn en Zuidhorn mee met 30 teams. In 
totaal liepen er 300 teams kinderen met begeleiders op het 
korfbalveld hun steentje bij te dragen aan het imago van de 
korfbalsport. 
Daar ik het toernooi ook om begonnen, namelijk de kinderen 
op jonge leeftijd middels dit toernooi met de korfbalsport in 
aanraking te brengen. Vele leerkrachten hadden in hun 
gymnastieklessen aanacht besteed aan korfbal, zodat de 
korfbalspelregels bij de kinderen bekend konden worden. 
Naast het toernooi zijn er vele nevenactiviteiten geweest zoals 
touwtrekken, schminken en andere balspelletjes. Tevens was 
er de uitreiking van de prijs voor het mooiste spandoek. De 
kinderen hadden op school namelijk prachtige spandoekken gemaakt en de prijs ging naar de 
kreet 'Aan de kant, de Windroos gooit ze in de mand!!', afkomstig van de spelers van groep 
5/6. 

Het touwtrekken werd gewonnen via een 'knock-out'-systeem 
door Het Anker. 

Ook heeft de deskundige jury de sportiefste speler en speelster 
gekozen, welke prijzen resp. door Nico Hoekstra en Judith van 
de Nol in ontvangst werden genomen. Na 12 rondes gestreden 
te hebben werden de prijzen uitgereikt door burgemeester 
Klaaseen van Zuidhorn aan de De Borgh 2, Het Anker 4. De 
wisselbeker bleef door de winst van de Borgh 2 voor de derde 
maal bij de Borgh. De organisatie kan net als de kinderen 
terugkijken op een mooie korfbalmiddag. Wil je meer informatie 
omtrent het korfbal van Zunobri in het bijzonder neem dan 
contact op met Matthijs Slager. Hij kan je alles vertellen over 
korfbal en KV Zunobri. 
Ook kun je hem vragen over de gratis cursus 'Korfbal voor 
beginners' die op drie avonden gehouden wordt en wel op 25/9, 

2/10 en 9/10 van 18.30 - 19.30 uur. De inschrijvingen staan nog open! 
Er hebben zich reeds 2 nieuwe jeugdleden aangemeld naar aanleding van het 
school korfbaltoernooi. 

Scheidsrechter Jellema 
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1998 

Speech van trainer Henk van der Spek bij het kampioenschap van het eerste team 
van "Zunobri" 

Je denkt wel eens wat. ... 
Soms heb je van die dingen waarbij je zomaar wat zelf gaat denken. 

Je kunt er niks aan doen, 
J want je denkt gewoon wel eens wat, 

dat overkwam mij. 
Tja, toen ik 3,5 jaar geleden gevraagd werd om "Zunobri" te gaan trainen, 

toen dacht ik ..... Nou, ja je weet wel. 

Maar ja toen wist ik nog niet van Diana Bouma, ik wou dat ik nog jong was. 
En ik had nog niet gehoord van Christiaan Schaafsma, de fanatiekeling. 

En ja, Albert Jager .... Ach dat spreekt voor zich. 
Als ik eerder had geweten van 2 gezellige meiden als Trea en Saskia de Koe, ja dan ... 

Duidelijk was dat jullie uitstraling hebben, 
zo dat dit ook nieuwe leden opleverde. 

Yvette Hofman kwam de ploeg al gauw versterken. Ook al enthousiast, 
denkt ook goed na over "Zunobri" op de langere termijn. 

Dan Hester en Matthijs Slager, onze eigen internationals bij Nederland-Polen. 
Zij hoorden in Leeuwarden al van onze sfeer. 

Matthijs heeft speciaal een baan bij Hooghoudt aangenomen om bij "Zunobri" te kunnen 
spelen. Zij volgen bij "Zunobri" ondertussen een cursus bezigheidstherapie. 

Tja, als ik dat had geweten .... 

Kortom, een heel enthousiast team, met korfbalkwaliteiten. 
Als ik dat van te voren had geweten, had ik mijn schouders niet opgehaald en gedacht. .... 

Maar ja, je denkt wel eens wat... 

Ik zal niet zomaar meer eens wat denken. 
Toen ik dat trouwens aan Ietse Pastoor vertelde, die ik al kende, 

meldde hij zich als een speer aan als lid üullie dachten zeker dat ik Ietse vergat). 
En nu staat er een team dat kampioen is, dat terecht kampioen is. Een team dat enthousiast 

is, dat bewezen heeft ervoor te kunnen gaan. 
Een team dat zowel binnen als buiten het veld een sier is voor de vereniging. 

Dit kampioenschap is verdiend 

En met deze leuke woorden sloot Henk zijn speech onder luid gejuich af. 

40 



1999 

Foto gemaakt ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van "Zunobri" 
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2000 

Sinds 1988 wordt door "Zunobri" het familiedagtoernooi 
georganiseerd ter afsluiting van het seizoen. De laatste jaren wordt 
de dag afgesloten met een barbecue. 
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2001 

Raymond Vetter afscheid op 1 juli. 
Verslag geschreven door Christiaan Schaafsma. 

communicatief 

Afgelopen vrijdag heeft de selectie van 
"Zunobri" een officieel afscheidsetentje 
gehouden ter ere van het afscheid van 
trainer Raymond en natuurlijk ook een 
beetje van vriendin Rianne. Vooraf werd 
fanatiek gekard met als winnaar Raymond 
en als verliezer Gabi Veenstra waarna er 
heerlijk gegeten werd bij de Mexicaan. 

Namens de selectie kreeg Raymond een 
shirt met opdruk van het eerste team 
aangeboden. Daarmee heeft "Zunobri" twee 
erg mooie jaren met Raymond afgesloten en 
zal "Zunobri" een nieuw hoofdstuk moeten 
openen want met het afsluiten van het 
vorige opent "Zunobri" het hoofdstuk dat de 
club bijvoorbeeld sinds jaren weer 2 
zaterdag-seniorenteams heeft en bovendien 
uitbreiding heeft van het clubhuis 

Raymond is vooral erg belangrijk geweest in 
het inpassen van jonge spelers en het 
ontwikkelen van het jonge talent, duidelijk is 
geworden dat de junioren veel aan 
Raymond gehad hebben omdat hij 

sterk was waar met name de juniorengroep veel aan gehad heeft, wat nu resulteert in 2 
seniorenteams, 2 
juniorenteams, 1 B
aspiranten een C-team 
en een E-team. 
Uiteraard hopen we 
Raymond nog in allerlei 
andere situaties terug 
te zien, Raymond stopt 
zelf met spelen maar 
blijft TC lid bij 'Invicta '. 

v.l.n.r. Saskia Schutte,
Millie Vetter, Hester
Slager en Trea de Koe
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2002 

Nieuwe trainer voor "Zunobri" 
en opening van het verbouwde clubhuis 
Geschreven door Christiaan Schaafsma. 

� 
••Ri
----

Dinsdag 4 juni jl. kwamen "Zunobri" en Gerrit Dijk tot overeenstemming over zijn trainerschap 
bij de Zuidhorner club. Al enige tijd had "Zunobri" contact met deze ervaren trainer. 

''Zunobri" start met een vernieuwde en verjongde seniorengroep en heeft het afgelopen jaar 
moeten herstructureren omdat vanwege blessures en stoppen van spelers er minder senioren 
zijn dan afgelopen seizoen. Het bestuur en TC wilden echter niet gaan minderen en toonden de 
ambitie om iets neer te zetten met de nieuwe groep senioren. 

Gerrit Dijk korfbalde zelf jaren op hoog niveau, o.a. speelde hij bij "Kiol" en "OKO". Deed enkele 
jaren de jeugd bij "Oerterp", was lange tijd trainer bij "lnvicta" en overal behaalde hij de nodige 
successen. Het laatst was Gerrit bij "Lemmer''. Dat hij een echt korfbaldier is blijkt uit zijn 
nevenfuncties die hij beklede als bestuurder bij "OKO" en de jeugdcommissie van de afdeling 
Noord. Bovendien is Gerrit jarenlang scheidsrechter geweest en is nog steeds beoordelaar. 
''Zunobri" is dan ook zeer tevreden met deze ervaren enthousiasteling. 

Het was dubbel feest bij "Zunobri", want "Zunobri" mocht niet alleen een nieuwe trainer 
verwelkomen maar ook het verbouwde clubhuis heropenen. 

Een groot feest was door de activiteitencommissie in elkaar gezet. Bovendien werd het 
gecombineerd met het jaarlijkse mixtoernooi en de barbecue waardoor er een gezellige mix 
ontstond tussen sport en feest. 

De wethouder van sport dhr. Hielema van de gemeente Zuidhorn sprak in zijn speech van een 
unieke samenwerking tussen de korfbalvereniging en de postduivenvereniging welke ook 
gebruik maakt van de thuishonk van de korfballers. Hij wenste beide clubs een mooie toekomst 
toe in de nieuwe thuishaven. Daarna werd onder toeziend oog van de wethouder, de opening 
verricht door het jongste korfballid, Janneke van Hielkema en het oudste postduivenlid, dhr. 
Hommes, bovendien ook oud-korfballer van "Zunobri". 

Geheel in stijl werd uit een korfbalmand 3 duiven losgelaten in de kleuren rood, wit en blauw. 
Ter gelegenheid hiervan werd bovendien het nieuwe logo gepresenteerd, het was lid Gabi 
Skorkovska die het winnende ontwerp leverde. 

N.B. Het logo staat rechtsboven op deze en alle pagina's van dit boek 

44 



2002 

Renovatieplannen "Zunobri" 
Geschreven door Matthijs Slager. 

Renovatie van 't Thuusvak 
Voor de gemeente was het na die vergadering al snel duidelijk. De voorpui van 't Thuusvak 
was nodig aan vervanging toe. De ramen konden niet meer open en bijna wekelijks hadden 
we last van inbraak. Het hout was rot en de ramen vielen er nog net niet uit. Nadat het 
bestuur de gemeente had uitgenodigd om eens te praten over deze voorpui was het hoge 
woord eruit. Er komt een nieuwe voorpui! 

Dit was voor ons de gelegenheid om even verder te kijken. Immers onze vereniging groeide 
gestaag door naar de 100 leden en de kantine was niet echt ruim te noemen. Het was de 
gelegenheid om aan uitbreiding te denken en 2 toiletruimtes en een hal te plaatsen. Er werd 
een bouwcommissie opgericht deze bestond uit Ate Spoelman, Albert Jager, Thees Bouma, 
Arie van der Heide en Bauke Jansma (Postduivenvereniging "Naar Huis'') en ondergetekende. 
Een plan schrijven hoe het zou moeten worden, dat lukt ons nog wel. De gemeente was dan 
ook zeer enthousiast te krijgen voor de plannen en stelde alle materialen ter beschikking. De 
gemeente stelt bij dergelijke projecten wel de eis dat er veel zelfwerkzaamheid verricht dient 
te worden door de leden. Dat was voor ons als korfbalvereniging met veel jeugdleden wel 
een probleem. We hadden wel wat "handige mannetjes", maar die hadden ook allemaal een 
baan en gezin. Daarom waren we zeer verheugd toen Bauke Jansma namens de 
Duivenvereniging aanbood graag een steentje te willen bijdragen met de leden van de 
Duivenvereniging. Dit was natuurlijk fantastisch. Zo hebben we de verbouwing dan ook 
weten te realiseren. De bouwtechnische werkzaamheden zijn dan ook door hen uitgevoerd 
en het elektrische gedeelte door Albert Jager. Het schilderwerk is uitgevoerd door overige 
(jeugd)leden van Zunobri. Zo konden we op 8 juni 2002 de kantine feestelijk openen. 
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2003 

Op het "Zunobri" kamp gehouden op 1, 2 en 3 mei 2003 
werd een tijdreis gemaakt van 1903 naar 2003. 
Dit werd gedaan naar aanleiding van de 1ooe verjaardag van korfbal. 
Geschreven door Lenie Braks 

IUN�UBRI 
---

Donderdagmiddag 1903 We verplaatsen ons in mijnheer Broekhuijzen, die in 1903 het 
korfbal bedacht, een nieuw spel met bijzondere regels. We spelen vandaag een toernooitje 
met alternatief voetbal, alternatief volleybal en alternatief speerwerpen. Zo kunnen we zien 
hoe jullie je een nieuw spel eigen maken. 

Donderdagavond 1940-1945 Oorlogstijd, een vervelende tijd voor de mensen die toen 
leefden .Als mensen van het verzet een boodschap moeten overbrengen was het heel 
belangrijk dat ze zich goed konden verstoppen en heel stil door het bos konden bewegen. 
Hiervan hebben we een spannend spel gemaakt. 

Vrijdagochtend 1950-1960 De knusse vijftiger jaren. Gezellig met elkaar spelletjes doen. 
Zoals sjoelen en ganzenborden. Maak je klaar voor de Oud-Hollandse spelen. Vooraf aan de 
alternatieve spelen werd er per team (F, E, B, A2 en Al) een vlag gemaakt. Deelname aan de 
alternatieve spelen zelf gebeurde in 5 gemixte groepen van 8 kinderen. Er werd voetl5al 
gespeeld met bekertjesbrillen waardoor je maar een heel beperkt blikveld had. Het volleybal 
gebeurde op een veld met een ondoorzichtig net. Het speerwerpen moest achteruit over je 
schouder. Voor dit onderdeel werd de groep gesplitst in de 12minners en de 12plussers. De 
jongsten deden een spel waarbij ze al sluipende code-briefjes moesten bemachtigen bij twee 
geblindoekte wachters. De oudsten gingen in groepen van vier bij avond in met een kaart het 
bos. Hier werd met een zaklamp een woord in morsecode uitgezonden. Na het ontcijferen 
van dit woord moest er zo snel mogelijk een vlag opgezocht worden. Het was zaak niet 
gezien te worden door de patrouilles want dat kostte de groep strafminuten. Op deze 
ochtend was er een zeskamp met onderdelen als eierlopen en spijkerpoepen. Hoogtepunt 
was het levend sjoelen op een zeepbaan. Uiteindelijk moest iedereen eraan geloven. Ook de 
leiding ging er plat voor. Na de tijd was het erg druk bij de douches. 

Vrijdagmiddag 1970-1980 Voordat jullie geboren werden, toen jullie ouders nog jong 
waren. Hoe zag Nederland er toen uit? Hoe was het op straat? Hoe waren de mensen? 
Weten jullie wel hoeveel er veranderd is in 25 jaar? 

Vrijdagavond 1990 Wie op de tv komt is een BN-er. Daar zijn er heel veel van. Soaps, 
comedies, spelshows en quizzen. Wil je ook een Bekende Nederlander worden.? Vanavond is 
je kans. Het vaste onderdeel van het kamp: de bonte avond. Er waren wel 11 acts, waarvan 
er enkele wel een kwartier in beslag namen. Dit keer was er geen jury. Maar het 
enthousiaste publiek maakte dit helemaal goed met staande ovaties, gejuich geroffel en "wie 
vint maai". 

Zaterdagochtend 2003 De tijd van de commerciële televisie. Alles moet flitsend en snel. 
Een programma met jonge meiden en stoere boys op het strand scoort hoge kijkcijfers. Doen 
jullie mee? De kinderen werden in kleine groepen het centrum van Roden in gestuurd om 
daar de personen op te sporen die uit de tijd waren. Ze vonden een fotografe (Janneke, de 
moeder van Nico), een breiende vrouw met een bascule (Gerrit), een echtpaar (Sandrine en 
Jassen), een stel zigeuners(Gabi en Elke), een gabber(Nico), een stel tuinmannen (Willem en 
Willem-Jeuk) en een schoenmaker (Chris). 
Als laatste het andere evenement dat op geen kamp mag ontbreken: het beachkorfbal. 
Iedereen was een beetje moe, het weer was een beetje miezerig, toch werd er fanatiek 
gespeeld. De finale was tussen de ... en de ... en de kampioenen waren ..... 
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2004 

September: Zunobri is al voor de vakantie begonnen met het formeren van een nieuwe 
juniorenploeg in samenwerking met Hoogkerk. Hoogkerk is de verantwoordelijke vereniging 
geworden en daarom zal dit junioren team dan ook uitkomen onder Hoogkerk vlag. Zunobri 
levert de heren en Hoogkerk de dames, inmiddels is er een team ontstaan waarin 5 heren 
zitten en 6 dames. Het speelt 3e klas en het traint op dinsdag bij Hoogkerk en op donderdag 
bij Zunobri op het veld om zo ook het contact met Zunobri te houden. 

Het schoolkorfbal 2004 heeft bijna 400 kinderen op de been gebracht. De trainingen 
bezorgden al enorm veel kinderen maar de schoolkorfbalcommissie had dit jaar zelfs zoveel 
aanmeldingen dat er enkele teams moesten worden teleurgesteld. Omdat het prachtig weer 
was werd het een zeer geslaagde dag met touwtrekken, sminken en schutterskorf. Hiervoor 
waren allemaal prijzen bovendien werd de sportiefste speler/ster in het zonnetje gezet en 
waren er prijzen voor het beste spandoek en beste yell. Direct na het schoolkorfbal melden 
zich al 3 geïnteresseerden aan. 

Voor de vakantie zijn de nieuwe trainingspakken van Zunobri 1 gepresenteerd door de PR
commissie. Bij een groots opgezette presentatie waren de sponsor en het bestuur aanwezig 
bovendien was er toch nog redelijk wat Zunobri publiek op komen dagen om te kunnen 
kijken naar deze presentatie en de inhaalwedstrijd tegen de Lauwers, hoewel deze wedstrijd 
niet goed was werd deze toch terecht door de Zuidhorners gewonnen. 

Oktober 2004 Sponsor Afman uit Noordhorn heeft de junioren Al en A2 in een 
nieuw uiterlijk gestoken. Met het logo van Zunobri op de voorkant en sponsor opdrukken 
hebben alle Al en A2 spelers/sters een blauwe sweater gekregen. De nieuwe PR commissie 
heeft de contacten gelegd en met succes. Daardoor is niet alleen het eerste team maar nu 
ook de beide juniorenteams in mooie kleding gestoken. 

De Jeugdcommissie heeft na het aftreden van Christiaan Schaafsma als JeugdCoordinator 
gezocht naar een nieuwe kandidaat, Fred Pera is bereid gevonden om deze taak op zich te 
nemen en zal in samenwerking met Christiaan de functie gaan invullen, zijn eerste taak was 
om bij de C-aspiranten trainer/coaches te vinden wat een geslaagde missie is gebleken. 
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ZUIDHORN - Wie had dat 9ren d.��rna nog wel redelijk a 
qacht? Weinig mensen zo maar·nt\t lukte ze maar niet om d 
geloofd hebben als je in score flink te vergroten .. Jantine d 
durfde te beweren dat Zunob1i Vries wist met een mooie door 
Al het zaalseizoen in maart zou >loópbal nog wel te scoren, ma:r 
bekr011en met de mogelijkheid vlak daarna · scoorde Asko doo 
tot promotie naar de eerste klasse. dom balverlies van Zunobri waar 
Toch is dat wat er gebeurd is. Op door de stand op 5-4 stond. Vl  
2 l i.naart 111-oest het eerste junio� voor rust wist Rinze Broekema d 
renteam van Zunobri een beslis- stand met een mooi afstandsscho 
singsduel spelen tegen Asko Al, · nog OIJ 6-4 te zettel), maar dez 
dit omdat . beide evenveel punten'• tussenstand was niet om trots o 
hadden verdiend in de zaa.hen dus te zijn. 
moest er gespeeld worden om de Toen de.Al junioren na rust wee 
protnotieplek De ploegen kenden het veld. opliepen, kwamen ze me 
elkaar goed, 1Asko. ha�! in Zuid- vuur in de ogen uit de . kleedka 
horn aan. het pegi_n van het zaal- mer. Ze zouden het vele publie · 
seizoen krap gewonnen. Jn j,:muari dat naar de wedstrijd was ko.me 
had Zunobri in Ass.en al laten zien kijken nu eens.•.laten zien wat z 
dat gegroeid · w&si door éçht goed kunnen! En dat is sco 
binnen v . 'nuten de wedstrijd ren:Tien minuten later hadden ze 
naar haar hand te zetten. de stand, onder;-andere door een 
Maàr zo'n p1;omotieduelt speel moöie goal van Alie Lanting, op 
je niet zomaar, daar gaan heel 9-4 gezet. Het publiek kreeg waa 
wat oyer:winningen aan vooraff voor zUn geld want Zunobri bleet 
Eerder J1 AJdèan re; .. ')ë.ö' Coach .... �1,att!)ij,5. Sl;iger 

,o Hfüî ddels Jantieneke Kremer 
ten in h Id gezet, zij liet gelijk 

,.geschakeld. Zeker OWK was een zien q�t {!ît geen verkeerde. wis-
•pittige �'f'gel),�.tande� die �f enige sel w' geweest. > de s�and
aan heFeind van het seîzoen•dè op 11-5. Zunobri n dat ze 
Zuidhomse promotiekansen in de de winst binnen handbereik had 
weg kon ytaan. �unobri Al wist en speelde de wedstrijd goed uit 
9ÎC kansen.f;VeitigJJ.\: .. stelleJi qoot 'i doo . . onder 
de OWK'et� uit te'overklassen. .; een 1 aan-
De junióren van .Zunobtj waren voerder Lisette Stagho Asko 
uiterst ·ve\rf9:(0IDç�e win�. ,pro nog WfU t�ru�•te doen, 

cla\!ze Askci A2 niet · doo en keer te scoten, waar-
erschatten. Dit omdat stand op '13-6 zette, 

ssen vele wçken op · ren uit
. Zi:inol 

l t er , \Vellit!Ît 
m van Zunobd 
se, gat zat.helaas 

iaa huidige A-1 Jfönnen 
Unöbri · m 1 om anfal heren te oud zul-

te vergroten, na een-tijdje kregen Jèn zijri om met de juniol'Î!n mee 
ze door eei1 overtreding van Asko te kunnen spelen. 
een strafworp mee dîe 'er voor ·de �,Gescoord+ werd er door Jantine 
tweede keeî· dQor John Beeftink · de Vries,.en John Beeftink (4), 
feilloos werd /n gelegd. Wederom fäntienèke·Krenier (2), Fr.ed Pera, 
bleek echter dat Zunobri scherpte ;,.AJi� l,.a.t!til]g, Rinze . Bwekema,.
miste waardoor het even later 4�3 '· 1:.isette Staghouwer en Mark Stag
stond. Verdedigen ging dç jnni-.d,�puwei� . 
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Renovatie van het korfbalveld. 

Geschreven door Matthijs Slager. 

Na 3 jaar schrijven en praten met de gemeente over de 
slechte conditie van ons veld is het dan toch gelukt. Op 
8 november 2004 rond 23 uur gaf de gemeenteraad 
akkoord voor de aanleg van het kunstgrasveld. Een 
paar weken later hebben we binnen de vereniging onze 
werkgroep "kunstgras" opgericht en zijn we aan het 

werk gegaan. We hebben Korfbalvereniging Sparta bezocht en informatie gekregen 
betreffende hun kunstgrasplan welke een aantal jaren geleden tot uitvoer was gebracht. 
Twee weken later zaten we bij de gemeente aan tafel om de plannen concreet te bespreken. 
In deze vergadering hebben we de wethouder en z'n beleidsmedewerkers weten te 
overdonderen met een plan op hoofdlijnen met bijbehorende schetsen van het speelveld en 
kadastertekeningen (gemaakt door Jan Oostenbrug - vader van Martsen en Anne). De 

offertes werden vervolgens door de gemeente 
aangevraagd en de Grontmij mocht het werk gaan 
uitvoeren. Vervolgens hebben Wim Pera (Vader van 
Willem en Fred) en ik zelf als afgevaardigde van de 
werkgroep met de Grontmij een rondje door 
Friesland gemaakt langs diverse korfbal- en 
voetbalvelden met kunstgras. In de navolgende 
week heeft de 
werkgroep in detail 
besproken waaraan het 
kunstgrasveld zou 
moeten voldoen. Deze 

eisen zijn in samengevoegd een "pakket van eisen" en 
besproken op de 1e bouwvergadering. Ook hebben we de 
aangrenzende bewoners van de Westergast op een avond 
uitgenodigd en hen geïnformeerd omtrent onze plannen. Vervolgens ging op dinsdag 8 maart 
de voorbereiding van start door het terrein vrij te maken van bebossing en werd de grond 
afgegraven. In sneltreinvaart volgden de andere werkzaamheden zoals: Drainage 
aanbrengen, zand aanbrengen, lichtmasten laatsen en het aanbren en van de 
sporttechnische laag (ketelsteen + 
stukjes autobandenrubber), 
kunstgrasmat leggen, lijnen insnijden en 
bestraten. De keuringen door ISA 
(namens NOC/NSF) zijn tot nu toe goed 
verlopen. Op het moment van schrijven 
dient de met zand ingestrooide 
kunstgrasmat nog gekeurd te worden. 
We verwachten dat dit geen probleem 
zal opleveren. Ook zijn er reeds plannen 
gesmeed om een dug-out te maken. 
Deze zullen gemaakt worden door Wim 
Pera. Ook het hekwerk voor de kantine 
wordt nog gemaakt, dit zal door Thees 
Bouma nog gedaan worden. De PR/Sponsor-commissie gaat nog aan de slag om 
reclameborden te regelen en daarmee ook financiën te creëren voor toekomstige 
bestedingen. 
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