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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 Noordhom 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 1senioren, 2 aspiranten en 2 pupillenteams en hebben we
de volgende stap genomen, namelijk de oprichting van "Zunobri"
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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

