100 JAAR
RENGERSWEEKEND
Beste LKC-er, oud LKC-er en alle kaatsliefhebbers
De kaatsklassieker Rengersdag maakt zich op de voor de
100e editie! Daar wil je toch bij zijn!?

PROGRAMMA

De naam Rengersdag kwam in 1919 tot leven toen de
adellijke familie Rengers voor het eerst gouden horloges
beschikbaar stelde. De koningsprijs is de zilveren
wandelbal. Die werd in 1927 voor het eerst uitgereikt.
Deze wisselprijs kan niet definitief gewonnen worden en
is daardoor ondertussen al eenennegentig jaar in omloop.

VRIJDAG

Honderd jaar herinneringen aan onze Rengersdag. Velen
van ons zullen zich bijzondere momenten van deze mooie
kaatsdag voor de geest kunnen halen. Deze
herinneringen moeten we koesteren en laten ons
kaatshart sneller kloppen. Laten we daarom samen
nieuwe herinneringen maken met deze jubileumeditie: we
gaan het ‘RENGERSWEEKEND’ organiseren.
Noteer 19, 20 en 21 juli in uw agenda!
Op VRIJDAG is er een kaats-evenement voor scholen uit
de buurt en in de namiddag slaan de junioren voor best
op. De ZATERDAG staat in het teken van een
kaatswedstrijd voor de buurt en vindt ‘Rengers open’
voor (oud-)leden en (oud-)sponsoren en andere
kaatsliefhebbers plaats. In verschillende klassen wordt
dan met de grote bal gekaatst. Op ZONDAG is de 100e
traditionele Rengersdag voor de Heren Hoofdklasse. Op
onze prachtige accommodatie kunnen we de
kaatstoppers aanschouwen die dan strijden om de
felbegeerde winst.
De entree is voor het gehele Rengersweekend vrij. Op alle
dagen zijn er daarnaast tal van activiteiten voor jong en
oud. Daar wil je toch bij zijn!?

13:00 Schoolkaatskampioenschap
16:30 Van Eysingapartij
Junioren d.e.l. KNKB
Wedstrijdsponsor

ZATERDAG
11:00 Rengers open
Vrije formatie, grote bal, A, B en C
klasse, kaatsen in tweetallen, iedereen
mag meedoen.
Opgave: opgavelkc@gmail.com

ZONDAG
11:00 100e Rengersdag
Heren Hoofdklasse vrije formatie KNKB

Namens het bestuur van LKC Sonnenborgh

Wedstrijdsponsor

Karel Nijman
Voorzitter

Volledig programma:
www.lkcsonnenborgh.nl/rengersdag100
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