JAARVERSLAG LKC 2018.
26 januari Nieuwjaarsborrel.
De aanwezige leden konden elkaar deze avond de het allerbeste voor komend jaar wensen en na
de traditionele nieuwjaarsrede van de nieuwe voorzitter met elkaar proosten op het komende jaar.
Muntenactie Poiesz.
Ook dit jaar konden er weer sponsormunten gespaard worden en ingeleverd bij de Poiesz vestiging
in de Leeuwarder wijk Westeinde. De jeugd sponsor actie werd vrijdag 20 april 2018 afgesloten
met het Poiesz jeugd sponsor gala 2018. Namens LKC Sonnenborgh waren hier enkele jeugdleden
aanwezig om het mooie geldbedrag van € 824,00 in ontvangst te nemen.
8 maart Voorjaarsledenvergadering
De penningmeester was verheugd te kunnen melden dat het water ons financieel niet meer aan de
lippen staat maar dat we in 2017 een positief jaar hebben gedraaid en we zelfs weer reserves aan
het opbouwen zijn.

Voorzitter Nijman vertelde met behulp van enig beeldmateriaal wat het bestuur voor de
komende jaren voor ogen heeft. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met
betrekking tot LKC zijn geïnventariseerd en op basis daarvan zijn de speerpunten
benoemd.
Einde biljart- en klaverjasseizoen.
Woensdag 25 april was de laatste biljartavond van het seizoen 2017-2018. De winnaar
van de competitie werd uiteindelijk Marco Trippenzee, gevolgd door Tette Hooghiemster
(2e) en Eelke van der Meulen (3e).
Bij het klaverjassen was de eindstand als volgt:
1. Greet Halsema
2. Chris Halsema
3. Gerard Roosjen
26 april Start kaatstrainingen.
Zowel de jeugd als de senioren zijn op deze dag weer vol enthousiasme aan de trainingen
begonnen.
29 april 2e prijs voor LKC bij Bangmapartij Weidum.
De eerste wedstrijd van de heren hoofdklasse in Weidum op zondag 29 april, een afdelingspartij
heeft voor LKC een 2e prijs opgeleverd.
Feiko Broersma, Hillebrand Visser en Hans Wassenaar wisten in de eerste omloop Dronrijp met 5-4
6-6 te verslaan. Helaas moest Hillebrand na deze omloop de strijd staken, hij viel uit met een
rugblessure. Tijdens de eerste omloop was Jouke Bosje al gebeld als vervanger.
In de tweede omloop moest tegen Minnertsga moest een 4-0 achterstand goedgemaakt worden.
Dat lukte wonderbaarlijk goed, zodat de partij met 5-4 6-4 werd gewonnen. De omloop daarna
tegen Heerenveen was een gemakkelijke partij (5-1 6-6 winst), waarna een staand nummer
volgde.
De halve finale tegen Easterein was ook een snelle partij (5-1 6-4), waarna de finale tegen Sint
Jacobiparochie wachtte. Ondanks een 2-0 en 4-2 voorsprong lukt het niet om de winst over de
streep te trekken. Op 5-4 6-4 kwam er een ongelukkig einde aan de partij, toen Hans Wassenaar
probeerde te keren voor de kaats, maar de bal tegen het kaatsblokje kwam en de kaats voorbij
was.
5 mei 2e prijs LKC Dames Hoofdklasse Franeker.
De eerste wedstrijd voor de dames hoofdklasse werd zaterdag 5 mei gespeeld in Franeker, een
afdelingspartij. Namens LKC Sonnenborgh traden aan: Annelien Broersma, Wiljo Sybrandy en
Bianca van der Veen.
Na een stroeve start in de eerste omloop tegen Ee (5-4 6-4) hadden de dames een staand
nummer, zodat ze al in de 3e omloop zaten. Daarin werd Groningen verslagen met 5-2 6-6,
waarmee de halve finale werd bereikt. Die partij tegen Mantgum bleek een gemakkelijke partij (5-1
6-2) gewonnen.
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In de finale moesten de dames het echter afleggen tegen de stadgenoten van OG Huizum.
Uiteindelijk toch een mooie start van het kaatsseizoen met een 2e prijs voor de LKC dames!
12 mei gezamenlijke ledenpartij.
Bij de eerste ledenpartij van dit jaar werd in de A-klasse door 6 kaatsers drie keer gespeeld in drie
verschillende samenstellingen. In de B-klasse waren 4 parturen.
Uitslag A-klasse:
1. Tammo Bijlsma
2. Edwin Koopstra
Uitslag B-klasse:
1. Gerard Roosjen & Peter Ronner
2. I. Bokma, Otte Algra & R. Santema
13 mei Schooljongens DEL B + Herk. Oude Leije.
LKC-er Rein Breuker won samen met Thom Dijkstra uit Bitgum de krans bij deze kaatspartij.
17 mei Jeugdledenpartij.
De jeugd van LKC was donderdagavond actief op de eerste jeugdledenpartij, georganiseerd en
onder de bezielende leiding van trainer Henk Haar. Er werd gekaatst met zachte bal in
verschillende samenstellingen in de categorieën welpen, pupillen en schooljeugd.
17 mei Winst LKC Heren Hoofdklasse Tzummarum.
Op Hemelvaartsdag heeft LKC een mooi succes geboekt met de overwinning op de hoofdklasse
afdelingspartij in Tzummarum.
De eerste twee omlopen verliepen gemakkelijk en werden gewonnen van Dronrijp 2 (5-0 6-2) en
Bolsward 2 (5-2 6-2). Via een staand nummer ging Leeuwarden door naar de 4e omloop. In deze
omloop wachtte Bolsward 1, maar door sterk kaatsen van Feiko, Pieter Jan en Hans werd dit een
goede overwinning (5-0 6-6).
In de halve finale was Makkum de tegenstander. Dit leek een makkelijke partij te worden, maar
het werd uiteindelijk toch nog spannend. Op 5-4 6-4 was het uiteindelijk toch nog de winst voor
Leeuwarden.
De finale tegen Minnertsga begon flitsend, waardoor een 4-1 voorsprong werd genomen. Toch
kwam Minnertsga terug in de partij en werd het 5-5. Echter in het laatste eerst was Leeuwarden
weer de baas. Feiko boven na een triktrak situatie, waarna beide grote kaatsen werden behouden.
Daarna pakte Minnertsga nog een kaats, maar op 5-5 6-2 pakte Hans de winst met een zitbal.
21 mei LKC 3e op bondspartij.
Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar hebben op Pinkstermaandag namens LKC een 3e
prijs behaald.
Na een gemakkelijke overwinningen tegen Hijum-Finkum en Dronrijp volgde een zware omloop
tegen Tzummarum. Na een forse achterstand werd uiteindelijk op 5-5 6-6 toch nog gewonnen en
ging Leeuwarden met een staand nummer naar de halve finale. In de halve finale waren er
wisselende kansen, maar wist Beetgum het LKC partuur nipt te verslaan (5-5 6-2).
25 mei Federatie afdelingspartij
De schooljongens van LKC hebben bij de eerste afdelingspartij voor de federatie competitie de
krans gewonnen.
10 juni Schooljongens.
Op de KNKB schooljongens afdelingspartij in Raerd hebben de schooljongens van LKC (Sake, Rein
& Otte) een geweldige prestatie geleverd door de 2e prijs te winnen. Achlum, Exmorra, MorraLioessens en Beetgum werden allemaal verslagen. In de finale was het favoriete Dronrijp helaas
een maatje te groot.
13 juni Ledenkaatsen LKC.
Woensdagavond 13 juni werd er door 17 kaatsers om de kransen gestreden op de ledenpartij van
LKC Sonnenborgh. Met een heerlijk avondzonnetje werd er in drie klassen gespeeld, telkens in
andere samenstellingen. In totaal werden in iedere categorie drie rondes gespeeld.
De uitslagen op een rij:
A-klasse.
1. Karel Nijman
2. Robert Roosjen
3. Marco Tadema
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B-klasse.
1. Theun Hoekstra
2. Peter Ronner
3. André Roosjen
Dames.
1. Jitske Andringa
2. A. Brussaart
3. Rixt Santema
4. Gaby de Vos
14 juni Tweede Jeugdledenpartij LKC.
Iedere maand organiseert de jeugdcommissie op een trainingsavond een jeugdledenpartij. De
uitslagen van deze avond:
Categorie C welpen.
1e Eva
2e Eva van de Marel
3e Loene
Categorie B welpen.
1e Sam
2e Brecht
3e Emma
4e Isa
5e Saar
6e Mette
Categorie A welpen.
1e Chantal
2e Sanne
3e Cas
4e Jens
5e Jisk
6e Jelle
Wallball mix van schooljongens en pupillen.
1e Otte
2e Thomas
17 juni Schooljongens DEL Dronryp.
De schooljongens van LKC (Sake, Rein en Otte) hebben wederom een prachtige prestatie geleverd
op de KNKB afdelingspartij voor schooljongens in Dronrijp. Na de 2e prijs op 10 juni werd nu
wederom een 2e prijs veroverd.
Deze keer werden Winsum, Beetgum 2, Hallum en Morra Lioessens verslagen. In de finale was
Dronrijp ook nu weer de sterkste. LKC verloor de finale dan ook met 5-3 en 6-2.
22 juni LKC wint Jeu de Pelote.
Het 20e IFK peloten in Easterlittens is gewonnen door LKC Sonnenborgh. Na drie tweede plaatsen
op een rij werd in 2018 eindelijk de overwinning behaald door Enno Kingma, Hans Wassenaar,
Feiko Broersma, Pieter Jan Plat, Jouke Bosje en Karel Nijman!
Nadat Bolsward en Beetgum al waren verslagen kwam LKC in de halve finale Easterlittens tegen,
de winnaar van de afgelopen twee jaar. Met sterk spel werd Easterlittens geen kans gegeven en
werd met 8-5 gewonnen.
In de finale was Franeker de tegenstander. Tot 4-4 ging de eindstrijd gelijk op, daarna stoomde
Leeuwarden door naar een 9-4 voorsprong. Uiteindelijk werd de overwinning op 9-6 40-40 binnen
gehaald.
23 juni Dames 3e op NK Hoofdklasse.
Het NK voor dames, voorheen de Bondspartij, in Exmorra heeft een 3e prijs opgeleverd voor de
LKC Dames. Wiljo Sybrabdy, Bianca van der Veen en Annelien Broersma versloegen na een
achterstand in de 1e omloop knap het sterke partuur van Wommels. Daarna werden ook Franeker
en Dronrijp verslagen. In de halve finale was Berlikum iets sterker en won terecht van Leeuwarden.
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23 juni Heren 2e klas te gast bij LKC.
De heren 2e klassers waren zaterdag 23 juni te gast bij LKC, voor een vrije formatie partij. In
totaal stonden er 12 partuur op de lijst. De finale was een spannende partij en kreeg met alles aan
de hang de beslissende slag.
De uitslag:
1. Jan Tijtsma, Hielke Beijering en Wiebe Dijkstra
2. Julian Faber, Hendry Steigenga en Leon Bekema
3. Willem Jan Postma, Albert Feenstra en Gerben de Boer
27 juni Schoolkaatsen op Sonnenborgh.
Een aantal weken hebben enkele basisscholen (de Thomasschool, LSV, Koninging Wilhelmina
school, Vosseburcht) meegedaan aan het schoolkaatsproject. Henk Haar heeft twee kaatslessen
verzorgt voor iedere school voor de groepen 5 en 6. Als afsluiting van het project konden kinderen
zich opgeven voor schoolkaatswedstrijd van LKC. Met een opkomst van ruim 70 kinderen mag dit
een groot succes worden genoemd!!
De jeugd heeft onder prachtige zonnige omstandigheden enkele wedstrijden gespeeld met de
zachte bal.
6 juli Business Event.
De derde editie van het LKC Business Event was wederom een doorslaand succes.
7 juli Familiedag LKC.
Een goede organisatie, grote opkomst en prachtig weer zorgde voor een geslaagde LKC familiedag.
Familie Roosjen en Van Tuinen werden na heroïsche kaatspartijen in de kransen gehesen.
13 juli Junioren DEL.
12 parturen waren deze dag te gast bij LKC waar Jelle Cnossen (Bolsward), Karel Monfils
(Kimswerd) en Riemer Hoekstra (Ee) er met de kransen van door gingen.
15 juli Rengersdag.
De 99e Rengersdag werd gekaatst onder zonnige en warme omstandigheden, waarbij het partuur
van Gert Anne van der Bos een klasse beter was dan de andere parturen. Alleen in de tweede
omloop tegen de winnaars van vorig jaar (Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans
Wassenaar) ging de strijd gelijk op tot 3-3, maar ook daarna maakten Gert Anne, Taeke en Tjisse
het verschil.
De finale tegen was een eenzijdige partij tegen Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa.
Voor deze mannen wel een terechte 2e prijs, na twee sterke en vooral degelijke partijen in de
eerste twee omlopen. De derde prijs was voor Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en invaller
Martijn Olijnsma. Tjisse Steenstra werd unaniem gekozen tot koning.
Op deze dag waren de jongste kaatsers binnen de gelederen van de kaatsbond uitgenodigd om hun
kaatshelden te ontmoeten.
De jongste toppers konden handtekeningen van hun helden verzamelen, iets waar gretig gebruik
van werd gemaakt.
19 juli Appie Veldkamp overleden.
Op donderdag 19 juli is Albert ‘Appie’ Veldkamp overleden. Als LKC’er won hij onder andere de
Bondspartij en de PC.
20 juli Kleintje Rengers: Pearkekeatsen met zachte bal.
Na het grote succes van vorig jaar is er dit jaar wederom een grote deelname geweest bij de 2e
editie van Kleintje Rengers. Maar liefst 32 pearkes hebben deden mee! Er werd met de zachte bal
gespeeld in een A, B en C klasse.
Onder prachtige omstandigheden werd met veel passie en plezier gekaatst. De winnaars van de
verschillende klassen waren:
A klasse: Enno Kingma & Wiljo Sybrandy
B klasse: Marcel Koopstra & Bettina Weidenaar
C klasse: Kerst Hofman & Petra Epema
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29 juli 50+ Kaatsen.
Zondag 29 juli waren de 50+ kaatsers te gast bij LKC Sonnenborgh voor een vrije formatie partij.
In de A klasse waren 8 parturen op de lijst, terwijl in de B-klasse ook nog eens 16 parturen streden
om de krans. Dat zorgde voor een goed gevuld kaatsveld met maarliefst 10 perken verdeeld over
twee velden.
De uitslagen:
A-klasse:
1. Hans Felkers (Stiens), Tiede Boorsma (St Nicolaasga) en Johannes Siegersma (Berlikum)
2. Piet Machiela (St Jacobiparochie), Johan Hiemstra (St Annaparochie) en Piet Zondervan
(Jorwert)
3. Jacob Kamstra, Jan Sipma en Ludwig Seerden (allen Franeker)
B-klasse:
1. Jan Bruinsma (Heerenveen), Hielke Postma (Bontebok) en Sjoerd Nauta (Heerenveen)
2. Einte Jongeling (Munein), Piet vd Ploeg Sint Jacobiparochie en Bertus Bootsma Wommels
3. Sipke Hiemstra Easterein, Henk Woppenkamp (Hauwert) en Jan Vellinga (Easterein)
3. Klaas Tuinenga (Berlikum), Johan van der Veen (Oenkerk) en Hans Diekman (Pietersbierum)
Herkansing B-klasse:
1. Age van der Goot (Goenga), Gerrie Otter (Goutum) en Tjeerd Dijkstra (Easterein)
2. Egbert Bootsma (Itens), Jochum de Vries (Wiuwert) en Eppie Heins (Easterein)
1 augustus PC Franeker.
Op de 165e PC hebben Enno Kingma en Hans Wassenaar, samen met hun vrije formatie maat
Renze Pieter Hiemstra, een 3e prijs gewonnen. In de eerste en tweede omloop werd op 5-5 de
wedstrijd gewonnen, in de tweede omloop tegen het trio Menno van Zwieten zelfs op 5-5 6-6. In
de halve finale waren Gert Anne, Taeke en Tjisse een maatje te groot.
2 augustus Jeugd Ledenpartij.
Fanatiek en vooral met veel plezier stonden de kaatshelden van de toekomst in het perk. In de
kransen Sanne en Saar konden de kransen omhangen, Jelle en Lotte werden tweede en Julius en
Timo derde. De vierde prijzen waren voor Cas en Aleit, Jisk en Sofie, Jens en Brecht, Lute en
Mette.
8 augustus Freulepartij Wommels.
LKC partuur Galil, Allard en Dennis hebben op de 116e Freulepartij in Wommels een prima
prestatie geleverd door de 3e omloop te halen waarin helaas niet werd gewonnen van Baard.
In de eerste omloop wilde het eerst niet lukken bij LKC. Lollum-Waaxens kaatste beter en maakte
minder fouten, waardoor ze uitliepen naar een 5-1 voorsprong. Door wat buitenslagen van Lollum
en goed kaatsen van de LKC jongens werd de partij helemaal omgedraaid en uiteindelijk gewonnen
op 5-5 6-4.
De tweede omloop was een sterke partij van Galil, Dennis en Allard. Alle drie kaatsten goed,
waardoor Folsgare werd verslagen met 5-3 6-4.
Vervolgens mochten de jongens aantreden op het hoofdveld tegen Baard. Ondanks enkele kansen
op 6-6 pakte LKC te weinig punten op de belangrijke standen, waardoor het degelijke Baard snel
uit liep en LKC versloeg met 5-2 6-4.
18 augustus Schooljongens en –meisjes te gast bij LKC.
Het werd een prachtige kaatsdag met 48 kaatsers & kaatssters op het veld van LKC Sonnenborgh.

Uitslag Schooljongens:

1. Rick Minnesma (Dronrijp) & Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier)
2. Matthys Renema (Heeg) & Jan Johannes van der Kamp (Nijland)
3. Leon Wijning (Sint Annaparochie) & Daniel Meesters (Beetgumermolen)
3. Rutger Kumbangsila (Wjelsryp) & Leon Sjoerdsma (Reduzem)
Verliezersronde:
1. Niels de Boer (Spannum) & Marten Daaf Alkema (Dronryp)
2. Thom Dijkstra (Beetgum) & Edwin de Vries (Hallum)
Uitslag Schoolmeisjes
1. Rixt Blanke (Bolsward) & Marije van der Molen (Stiens)
2. Lieke van Loon (Makkum) & Moniek Lootsma (Goenga)
3. Romy Postma (Winsum) & Marrit Wielenga (Tzum)
Verliezersronde:
1. Femke Folkerts (Bolsward) & Nynke Kuipers (Workum)
2. Geertje Bijlsma (Wouterswoude) & Ilse Marije van Beem (Dronrijp)
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6 september diplomakaatsen jeugd..
De jeugdleden van LKC hebben donderdag gestreden voor een zo hoog mogelijke score op het
kaatsdiploma. Mede dankzij de hulp van verschillende vrijwilligers een geslaagde avond!
8 september Ledenpartij LKC.
De geplande ledenpartij op 8 september is vanwege te weinig opgave helaas afgelast,
13 september “Dank je wel partij”.
Op donderdag 13 september werd de eerste “Dank je wel partij ” gespeeld. Deze partij was
georganiseerd om de ondersteuning door, in welke vorm dan ook, bij de jeugd, te bedanken.
Er werd sportief en met respect voor elkaar gespeeld. Bijzonderheid was dat onder het mom van,
meer als drie is nooit teveel, er parturen van 5 personen in het veld stonden.
15 september Oldehovepartij.
We kunnen terugkijken op een geslaagde Oldehove partij 2018. Een goed bezochte laatste partij
van het jaar, waarbij het weer mee zat. Ondanks dat het niveau niet in elke partij even hoog was,
werd er vel gestreden om de laatste prijzen van het seizoen en waren er vele mooie acties te
bewonderen.
Bij de heren waren de kransen uiteindelijk voor Jelle Attema, Taeke Triemstra en Haije Jan Nicolay.
Jelle Attema werd bovendien uitgeroepen tot koning van de Oldehove.
De tweede prijs was voor Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Thomas van Zuiden. Voor
van Popta de eerste keer dat hij in de prijzen viel op een hoofdklasse partij.
Arnold Zijlstra, Pier Piersma en Erwin Zijlstra behaalden de 3e prijs.
Bij de dames werd won Manon Scheepstra naast het jaarklassement ook de Oldehovepartij. Dat
deed ze samen met Anne Monfils en Wiljo Sybrandy. Bovendien werd Scheepstra koningin van de
dag. Wiljo sloot op een prachtige wijze haar loopbaan af met een overwinning op de
Oldehovepartij. In de finale werden Sietske Okkema, Marte Altenburg en Louise Krol verslagen.
De derde prijs was voor Ilse Tuinenga, Anouk Tolsma en Melissa Hiemstra.
22 september Slotdag/Ledenpartij.
De Slotdag van LKC Sonnenborgh was een geweldig succes. De gehele dag was het kaatsveld
volledig gevuld met 45 deelnemers en 9 jeugdkaatsers.
Na twee omlopen werd een goed verzorgde lunch genuttigd, waarna de laatste rond werd gespeeld
en werd gestreden om de laatste kransen in 2018.
De uitslagen van de verschillende klassen waren als volgt:
A-klasse
1. Karel Nijman, Siard Homminga & Jan van der Kooi (K)
2. Wander Meijer, Tammo Bijlsma en H. Meijer
B-klasse
1. M. vd Mossel (K), M. Vernel & D.J. Yntema
2. W. Haije, J. Hoekstra & W. vd Woud
C-klasse
1. Th. Hoekstra (K) & G. Otter
2. Tj. Bouma & G. Reinsma
D-klasse
1. A. de Boer, C. Veenstra en S. Veenstra (K)
2. D. Walda, R. Koopstra en I. Koopstra
15 november Algemene leden najaarsvergadering.
De najaarsvergadering telde dit jaar 16 deelnemers. Behalve de gebruikelijke agendapunten nam
de voorzitter de aanwezigen ook mee in een evaluatie m.b.t. LKC over het jaar 2018 en de plannen
over de komende jaren.
17 november Vrijwilligersavond.
De sprekers Geert van Tuinen en Ids Hettinga hielden een boeiend betoog over historie en
toekomst van de kaatssport waarbij interactie met het publiek niet werd geschuwd. Daarna bleef
het - uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje - nog erg gezellig.
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55+ kaatsen en Zuivel PC.
Het hele jaar door is Sonnenborgh het toneel geweest van diverse 55+ partijen waarbij goed te
zien is dat het kaatsvuur bij de oudere garde maar moeilijk te doven is. Ook de Zuivel PC was dit
jaar te gast op Sonnenborgh.

Hans Draisma
Voormalig secretaris LKC Sonnenborg.
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