JAARVERSLAG LKC 2019.
7 maart Voorjaarsledenvergadering
Verslag van voorjaarvergadering is te vinden op de site.
18 maart Nieuwe kaatskar voor de Jeugd
Aangeboden door Bike Totaal Mient de Vries Afgelopen zaterdag heeft voorzitter Karel de nieuwe
materialen kaatskar in ontvangst genomen bij Bike Totaal Mient de Vries. Zo kunnen de
materialen voor de kaatstrainingen in deze prachtige kar opgeborgen worden. LKC Sonnenborgh
dankt eigenaar Mient de Vries voor het sponsoren van onze vereniging. Sinds 1980 heeft Bike
Totaal Mient de Vries een mooie fietsenwinkel in Leeuwarden. Pake, Lammert de Vries was al
voor 1900 bezig met fietsen. Ook de vader van Mient
10 april LKC biljartkampioen buurthuiscompetitie 2018/2019
LKC is meer dan kaatsen alleen, dat bewijst onze biljartvereniging Leeuwarder Klos Club met het
kampioenschap van de buurthuiscompetie 2018/2019.
Een goed begin is het halve werk zullen de heren biljarters gedacht hebben na de eerste
thuisoverwinning op Rengerspark. Drie weken later kwam Tjerk Hiddes op bezoek. Ondanks wat
teleurstellende prestaties van Tette en Eelke (zeg maar gerust gepruts) werd er een gelijkspel uit
het vuur gesleepd. Volgende partij in en tegen Lekkum(altijd gezellig) werd een gemakkelijke 6-2
overwinning. De wederopstanding van Tette, in de daar op volgende wedstrijd tegen Tjerk
Hiddes, kon een collectieve offday vervolgens niet verbloemen: 6-2 verlies.
Tussenstand op dat moment liet zien dat de spanning om het kampioenschap ongekend groot
was, iedereen maakte nog kans! Gelijkspel tegen Lekkum en een klinkende overwinning op de
smoeke zolder van Rengerspark waren de laatste wapenfeiten van het viertal van LKC. Lekkum,
medestrijder voor het kamioenschap, moest nog een partij spelen tegen Tjerk hiddes voordat de
kampioen bekend werd. Lekkum wint met zelfde cijfers als LKC en wanen zich kampioen…
echter… Lekkum en LKC eindigen met zelfde aantal matchpunten, gemaakte percentage
caremboles moet uitsluitsel geven.
Nadat de scores 5 keer waren nageteld bleek het onovertroffen sterke collectief van LKC 0,14%
beter gescored te hebben (dit komt neer op 4 a 5 caremboles over de in totaal 24 partijen van de
buurthuiscompetitie). LKC is kampioen van het Jaar 2018/2019!!
10 april LKC biljartkampioen competitie 2018/2019 is bekend
Aan alles komt een eind ook het 18e seizoen van biljartvereniging LKC (Leeuwarder Klos Club).
Na een geweldige start was Eelke de trotse koploper met kerst en de te kloppen man voor het
tweede deel van de competitie, op de voet gevolgd door Marco en Tjeerd. Maar bij
Biljartvereniging LKC wie kaatst kan de bal verwachten en wie biljart een klos. Tweede helft van
het seizoen was er dan ook een vol verrassende wendingen; Rienk kwam los net als Tette en ook
Henkie en Gerard wisten de ballen op eens goed te vinden. De spanning was om te snijden en
voelbaar op heel Sonnenborgh. Toen het biljartstof weer was neergedaald kwam de volgende
eindstand op het bord:
1. Marco Trippenzee
2. Tjeerd Kooistra
3. Tette Hooghiemster
21 april Bestuurskaatsen bij LKC.
Het kaatsseizoen 2019 is paaszondag 21 april door de nieuwe ledenkaatscommissie van LKC
Sonnenborgh geopend met het Bestuurskaatsen; een gezamenlijke partij met OG Huizum, KV
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Foarut Marssum, KV Het Plein en KV Reitsje Him Lekkum. In overleg met de onderlinge
verenigingen is dit jaar gekozen om, in tegenstelling tot andere jaren, het Bestuurskaatsen aan
het begin van het seizoen te organiseren. Een ieder werd verwelkomd met een paastraktatie in
de vorm van een advocaatje met slagroom. De dag werd officieel geopend door voorzitter Karel
Nijman die iedereen een warm welkom heette. Voorafgaand aan het kaatsen, konden spelers en
overige aanwezigen genieten van een heerlijke lunch. Met maar liefst 20 deelnemers en een
heerlijk zonnetje werd gekaatst in een A- en B-klasse. Er werden tussentijds prijsjes uitgereikt
voor de eerste boppeslag en zitbal per omloop. In totaal werden er 3 omlopen gekaatst en werd
gestreden om de eerste krans van het nieuwe kaatsseizoen. Na afloop werd met een hapje en
een drankje nagepraat over deze mooie opening van het nieuwe kaatsseizoen.
De uitslagen in de A- klasse:
1e prijs: Daniël Iseger en Siard Homminga
2e prijs: Pieter van Tuinen, Eelke van der Meulen en Marcel Koopstra
De uitslagen in de B-klasse:
1e prijs: Uco Bauer, Coba Poelstra en Gaby de Vos
2e prijs: Richard Vonk, Peter Ronner en Rennie Koopstra
5 mei LKC 1 & 2 stranden beide in 3e omloop
Bij de seizoensopening zijn beide parturen van LKC helaas niet in de prijzen gevallen.
LKC 1 (Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar) wonnen de eerste omloop eenvoudig
van Dronrijp 2. In de tweede omloop tegen stadgenoot OG Huizum werd het na een 4-0
voorsprong nog spannend, maar werd uiteindelijk wel gewonnen met 5-4 6-4.
In de derde omloop kwam LKC tegen de latere winnaar Minnertsga steeds net te kort, mede
omdat de topvorm bij de mannen nog ontbrak. Op 5-3 6-6 miste Enno het perk.
Het tweede partuur van LKC Sonnenborgh (Feiko Broersma, Jouke Bosje en Sjoer de Jong) kaatste
in de 1e omloop tegen het degelijke Morra Lioessens. Na een gelijk opgaande wedstrijd, werden
de laatste twee eersten snel binnen gehaald (5-4 6-2 winst). De tweede omloop tegen Sexbierum
werd op 5-2 6-6 gewonnen.
De derde omloop tegen Bolsward verliep daarna stroef. De tegenstander kaatste bijna foutloos
en LKC kon er te weinig tegenoverstellen. Na de zitbal van Thomas van Zuiden op 4-2 6-6 was het
over en uit.
08 mei Bijeenkomst LKC, St Thomasschool en buurtgenoten
Aanleiding: Tijdens de laatste 2 ledenvergaderingen zijn jullie op de hoogte gebracht van de
ontwikkelingen rondom de samenwerking met de sint Thomasschool en Sinne Kinderopvang.
Specifiek gaat het hier om de invulling van een gedeelte van het LKC terrein. Werkelijke realisatie
van dit plan komt steeds dichter bij.
Tijdens de bijeenkomst wordt er samen met de buurtgenoten en de Thomasschool gekeken naar
de verschillende ideeen rondom de invullingen te bespreken. Wat kan/ wat kan niet wat is er
mogelijk wat niet, wat zijn voordelen wat zijn nadelen. Een belangrijke avond om inzicht te krijgen
wat er allemaal speelt rondom het plan welke emoties er spelen bij de betrokkenen.
08 mei Competitie kaatsen gaat weer van start!
In 2019 is er een nieuwe opzet van het competitie kaatsen bij LKC Sonnenborgh. Er wordt zowel met de harde
als zachte bal gespeeld, in een serie van 5 wedstrijden. Serie 1: harde bal
1, 8, 15, 29 mei en 12 juni Serie 2: zachte bal26 juni, 3, 10, 17 en 24 juli. Opkomst op 8 mei is 6
kaatsers

Pagina 2

09 mei Start van Kaatstraining op donderdagavond weer van start!
Iedere donderdagavond om 19.00 onder leiding van Danny de Boer kan er weer getraind worden
bij LKC Sonnenborgh. Ieder senioren lid is van harte welkom een balletje te slaan. Eerste training
wordt met 6 kaatsliefhebbers verkaatst.
21 mei Nieuwe trainingspakken voor de jeugd van LKC!
Mede dankzij onze sponsor OrangeGas is de jeugd van LKC Sonnenborgh voorzien van nieuwe
trainingspakken. En uiteraard wilden ze hiermee graag op de foto!
23 mei 1e ledenpartij jeugd LKC
De jeugd van LKC Sonnenborgh is al sinds begin april iedere donderdag aan het trainen. Er werd
dan ook erg uitgekeken naar de 1e ledenwedstrijd, op 23 mei. Iedereen heeft drie potjes
gespeeld onder prachtige zonnige omstandigheden. Dat leverde de volgende uitslagen en
prijswinnaars op:
Wallball:
1e prijs Sanne (Krans)
2e prijs Jelle
3e prijs Chantal.
1e welpengroep
1e prijs Brecht (Krans)
2e prijs Eva
3e prijs Aleit
4e prijs Anoek
2e Welpengroep
1e prijs Sammie (Krans)
2e prijs Mette
3e prijs Saar
4e prijs Harmen
Mix van schooljongens en pupillen
1e prijs Roemer (Krans)
2e prijs Cas
3e prijs Jisk
4e prijs Jens.
Alle ondersteuners, ouders, oma / beppe, en trainers bedankt!

26 mei Dronrijp wint 89ste jaargang van de OrangeGas Burmaniadag
De 89ste jaargang van de OrangeGas Burmania dag werd sinds jaren weer op de mooie locatie
van LKC Sonnenborgh gehouden. Een traditie die we, gezien de mooie opkomst, zeker voort gaan
zetten.
Met 34 parturen op de lijst voor de afdeling wisten we dat het een lange dag kon gaan worden.
En dat werd het ook.
Om stipt 10 uur gingen de eerste 16 parturen los! Met de handschoenen allemaal goed gekeurd,
werd aan de strijd begonnen. Op een aantal partijen na werd deze vlot verkaatst. Rond half één
was de gehele eerste lijst aan de kant. Verdeeld over 2 velden werden de overige omlopen van de
afdelingspartij en de DEL partij met 14 parturen verkaatst.
In de 4e omloop in de afdelingspartij kaatsen Hommerts-Jutrijp in een spannende strijd tegen
Kimswerd. Een kleine aderlating voor Kimswerd was dat Karel Monfils niet okselfris was, maar
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waar zijn maten meer dan prima kaatsten. De hele telegraaf kwam vol te hangen en er werd tot
het laatste punt gestreden. Waarbij Hommerts-Jutrijp de eerste halve finalisten werden.
De andere halve finalisten Dronrijp, via een staand nummer in de vierde omloop, waren
uiteindelijk te sterk voor Hommerts-Jutrijp. De mannen van Hommerts waren uitgekaatst en
moesten met 5-2 het onderspit delven. Hierdoor werd Dronrijp de eerste finalist.
In de finale mochten ze aantreden tegen het sterke en oerdegelijke Winsum. Met winst op
Harlingen, Kimswerd 2, Engelum en Beetgum en een staand nummer in de halve finale een lange
weg naar de finale.
De finale werd sterk begonnen door Dronrijp! Met overmacht werd het snel 3-0. Maar het taaie
Winsum knokte weer terug. Met meerdere bovenslagen van beide kanten leek het 3-2 te gaan
worden, maar het partuur van Dronrijp, heel compleet op alle posities, stoomde tocht door naar
4-1 en uiteindelijk 5-2 6-4. De winnaar van OrangeGas Burmania partij is Dronrijp 1, met Rick en
Mark Minnesma en Jorn Lars van Beem. De DEL is terecht gewonnen door het partuur 11 met
Very van der Meer, Rutger Kumbangsila en Stan van der Berg. In de finale waren ze met 5-1 6-6 te
sterk tegen partuur 3 met Gerwin Dijkstra, Pascal Poelstra en Marwin Tolsma. De derde prijzen
waren voor de parturen 8 met Jacob Klaas Dijkstra, Gerbrand Kramer en Fedde Hans en voor
partuur 13 met Bauke Toren, Germ van Popta en Johannes Bouma. Een Lange maar zeer
succesvolle kaatsdag!
1 juni Schooljongens winnen afdelingswedstrijd in Makkum
De afdelingspartij in Makkum, op zaterdag 1 juni, voor de schooljongens is gewonnen door LKC
Sonnenborgh. Harmen Zuidema is verhuisd vanuit Minnertsga naar Leeuwarden en vormde
samen met Otte Algra het succesvolle partuur. In de eerste omloop werd gewonnen van
Easterein, waarna ook Witmarsum, het sterke Raerd en Oosternijkerk werden verslagen. In de
finale moest LKC aantreden tegen Dronrijp. In een mooie partij werd ook dit partuur verslagen
met 5-3 6-0.
Gefeliciteerd Harmen en Otte!

15 juni Jongenspartuur LKC niet succesvol op NK
De jongens kaatsten hun NK in Morra-Lioessens. Rein, Allard en Galil wonnen de 1e omloop
eenvoudig van Winsum 2 (5-1 6-0). In de tweede omloop tegen Witmarsum kwamen ze in het
begin van de partij op voorsprong, maar met het minder worden van het weer daalde ook het
niveau bij de LKC jongens. Op 5-4 6-2 verloren ze de partij. Nadya Mouffakir kaatste samen met
Anna-Dieuwke Dijkstra voor Huizum op het NK voor meisjes. Ze konden het in de 1e omloop niet
bolwerken tegen het sterke Workum. De schooljongens (Harmen Zuidema, Otte Algra en Thomas
Wesseling) konden zich helaas niet opnieuw in de prijzen kaatsen. In de eerste omloop werd op
5-5 6-6 verloren van Beetgum, toen de kaats niet te passeren bleek.
15 juni Familiedag 2019
Zaterdag 15 juni vond de traditionele Familiedag op het mooie, maar natte veld van LKC
Sonnenborgh plaats. Met in totaal 6 parturen werd er in een A- en een B-poule gekaatst en de
poulewinnaars kaatsten een finale tegen elkaar. De dag begon met veel regen, maar de kaatsers
lieten zich hierdoor niet van hun stuk brengen. Gelukkig liet de zon zich later op de dag weer
zien. De uiteindelijke finale werd gespeeld tussen het partuur Wim Haije, Theun Hoekstra en
Roelof Algra en het partuur Pieter van Tuinen, Akke Brussaard en Gaby de Vos.
Uitslagen Familiedag:
1e prijs: Pieter van Tuinen, Gaby de Vos en Akke Brussaard
2e prijs: Wim Haije, Theun Hoekstra en Roelof Algra
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15 juni Familiedag de Jeugdwedstrijd
De jeugd was ook actief op de familiedag en had het geluk dat de wedstrijd na de buien startte.
Dat betekende mooie weersomstandigheden voor het spelen van verschillende wedstrijdvormen.
Bij de eerste vorm, 3 tegen 3 kaatsen, was de uitslag:
1. Cas, Jelle en Youp
2. Jens, Lotte en Sanne
3. Chantal, Harmen en Bram
De volgende wedstrijdvorm, individueel klassement, leverde een andere uitslag op:
1. Harmen
2. Bram
3. Lotte
4. Youp

Dank aan de ouders die geholpen hebben (Sygrid en Marijke) en de jeugd die zelf ook aan het
blokjelopen was. Kortom een geslaagde kaatsmiddag!
22 juni Dames LKC pakken 3e prijs
De dames van LKC Sonnenborgh hebben op het de Bondswedstrijd, het NK voor dames, de 3e
prijs behaald. Ze versloegen in de 1e omloop eenvoudig Dronrijp 2 (5-2 6-2). Ook Göenga (5-1 6-2)
kon het LKC niet moeilijk maken. In de 3e omloop gaf Beetgum meer tegenstand, maar op 5-3 6-6
wist LKC de winst te behalen. In de halve finale was echter de tank leeg. Tegen Mantgum kwamen
Wiljo, Annelien en Marie-Jetske niet verder dan 5-1 6-6. Toch een mooie 3e prijs behaald,
gefeliciteerd dames!
23 juni Schooljongens LKC winnen NK!
Wat een topprestatie! Harmen Zuidema, Otte Algra en Thomas Wesseling wisten na een lange
kaatsdag de NK voor schooljongens te winnen. De eerste omloop werd 5-3 6-6 gewonnen van
Dronrijp 3. In de 2e omloop (5-1 6-2 tegen Exmorra) en 3e omloop (5-1 6-6 tegen Reahus) liep LKC
snel door naar de winst. Ook Spannum moest er aan geloven in de halve finale (5-3 6-0), waarna
in de finale het favoriete Raerd de tegenstander was. LKC nam in de finale al snel een 3-0
voorsprong, maar Raerd kwam uiteindelijk terug in de wedstrijd. Daarna werd tot eind gestreden
om elk punt. In het laatste bleek LKC de sterkste, op 5-5 6-2 behield Harmen de kaats. Voor het
eerst sinds 1982 is LKC weer winnaar van de schooljongens bond (NK). Thomas, Harmen en Otte
gefeliciteerd!
30 juni Prachtige kaatsdag met schooljongens en schoolmeisjes te gast bij LKC
Zondag 30 juni was het gehele veld bij LKC Sonneborgh gevuld met 70 jeugdkaatsers, van de
schooljongens en schoolmeisjes categorie. Onder prachtige omstandigheden werd gespeeld in 4
categorieën: Schooljongens A & B klasse / Schoolmeisjes A & B klasse
De uitslagen: Schooljongens A klasse
1. Iwan Hiddinga (Sint Annaparochie) en Jan-Tymen Eisma (Franeker)
2. Menno Johnson (Kimswerd) en Jan Bandstra (Oosternijkerk)
Schooljongens B-klasse
1. Jens Kooistra Raerd & Jurre Reitsma Exmorra
2. Enrico Post Sexbierum & Otte Algra Leeuwarden
3. Marten Daaf Alkemade Dronryp & Sybrand Veldhuis Raerd / Bjorn Idsardi Dronryp &
Jelvin Kaper Sint Annaparochie
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Schoolmeisjes A-klasse
1. Noa Elzinga Bolsward & Marsha Broersma Stiens
2. Ilse Marije van Beem Dronryp & Femke Alberda Dronryp
Schoolmeisjes B-klasse
1. Elske van Straten Feinsum & Afke Marij van der Goot Goënga
2. Jeannete Kramer Dronryp & Marije Bokma Stiens
Met dank aan de clubscheidsrechters (Tjeerd van der Kooi & Erik Seerden), de vrijwilligers op de
lijnen en in de kantine en de sportieve inzet van alle kaatsers was het weer prachtige kaatsdag.
Ook Tjeerd van der Kooi bedankt voor de sponsoring van de kransen!
4 juli – Ledenjeugdpartij
De donderdagavond ledenpartijen voor de jeugd heeft zijn 2e editie van het seizoen gehad. Ook
nu werd er door de jeugd weer fanatiek en met plezier gespeeld. De uitslagen waren als volgt:
Pupillen
1e prijs Chantal en Cas gelijke stand
2e prijs Sanne
3e prijs Jisk
4e prijs Jens
Welpen 1
1e prijs Mette
2e prijs Harmen
3e prijs Jelle
4e prijs Brecht/Saar/Sam(mie)
Welpen 2
1e prijs Eva
2e prijs Bram
3e prijs Aleit
4e prijs Anoek
5 juli LKC prolongeert titel op IFK Jeu de Pelote
Enno Kingma, Hans Wassenaar, Feiko Broersma, Jouke Bosje en Sjoerd de Jong verslaan in de
finale de thuisploeg Easterlittens. De finale ging gelijk op tot 4-4, daarna sloeg LKC een gat door
twee keer op 40-40 boven te slaan. Na een 7-4 voorsprong werd het 9-5. Uiteindelijk was de
overwinning daar op 9-6 40-15 doordat Jouke de grote kaats behield. Zo komt de wisselprijs 'It
Pealtsje van Easterlittens' nog een jaar naar Leeuwarden toe!
5 juli LKC organiseert federatiewedstrijd
Prachtige wedstrijd met bijna 70 jonge kaatsers van de welpen tm de jongens en meisjes. Van
LKC deden mee Sanne, Chantal, Otte, Harmen en Thomas.
12 juli Kleintje Rengers 2019
Vrijdagavond 12 juli vond de derde editie van de pearkekeatspartij Kleintje Rengers plaats. Na het
grote succes van de voorgaande twee jaar, stonden er ook dit weer 32 pearkes op het veld van
LKC Sonnenborgh. Een aantal waar de organisatie trots op is. Er werd gekaatst met zachte bal in
een A-, B- en C-klasse en er werd gestreden om de berenburgprijzen, beschikbaar gesteld door
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onze sponsor Unik Wijnhuis. De avond werd muzikaal ondersteund door een DJ. Na afloop werd
in en buiten de feesttent gezellig nagepraat met een borrel.
Uitslagen Kleintje Rengers 2019:
A-klasse:
1e prijs: Anne Wind en Marije Miedema
2e prijs: Wander Meijer en Gaby de Vos
B-klasse winnaarsronde:
1e prijs: Feiko Broersma en Angela Roes
2e prijs: Peter Kwast en Kaylee Kwast
3e prijs: Harry Bruining en Annalien Hainje
3e prijs: Eelke v.d. Meulen en Sigrid Bokma
B-klasse verliezersronde:
1e prijs: Evan van Sertima en Shirley Broersma
2e prijs: Marco Tadema en Marte Lugtenborg
C-klasse:
1e prijs: Peter Ronner en Inge Bokma
2e prijs: Jacky Bakker en Iris Bakker
19 juli Junioren bij LKC Sonnenborgh
Op 19 juli werd de Fysio 058 van Eysinga partij voor junioren verkaatst bij LKC Sonnenborgh te
Leeuwarden. Het betekende de start van het Rengersweekend en tevens de laatste kans voor de
junioren om zich te plaatsen voor de finale, op vrijdag 26 juli op it Sjûkelân, waar de winnaars een
kaatsseizoen lang een auto ter beschikking krijgen gesteld.
De ambassadeuren van de partij waren LKC’ers Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar.
Ook LKC’er Sjoerd de Jong droeg zijn steentje bij als voorlijnkeurmeester. Zij kregen een mooie
partij kaatsten voorgeschoteld, spannende wedstrijden en een niveau dat gedurende de partij
hoger werd.
Dat er in deze huidige lichting junioren talent rondloopt was al snel duidelijk. Het publiek kon
genieten van onderhandse bovenslagen, onslaanbare opslagballen, triktraks en af en toe felle
babbels. Bovenal viel het spelplezier op, wat aangeeft dat het kaatsen wel degelijk leeft in deze
tussencatagorie. De overgang van de jongens naar de senioren lijkt door deze wedstrijden steeds
beter te verlopen.
De lijst bestond uit 12 parturen, waarbij Pieter Jan Leijenaar (latere winnaar) werd bijgeloot bij
partuur 12 om de lijst compleet te maken. Het zou later blijken dat Pieter Jan zich door de
overwinning, net als zijn maat Harmen Schuitmaker, alsnog plaatste voor de finaledag. Ondanks
dat er zeker niet geklaagd mocht worden over het weer, werd er besloten zowel de halve finale
als de finale vanaf 2 eersten gelijk te laten beginnen. Dit vanwege eventueel inslaande duisternis
tijdens de partij en het feit dat de nog actieve kaatsers ook zaterdag en zondag weer actief zijn op
de kaatsvelden.
De finale kon op voorhand alle kanten op, maar wellicht dat de extra omloop voor Julian Faber,
Paul Dijkstra en Kevin Jordi Hiemstra net iets meer kracht had gevraagd. Het partuur van Harmen
Schuitmaker, Ingas Dijkstra en Pieter Jan Leijenaar konden op het moment van de halve finale
namelijk genieten van een staand nummer. Tijdens de finale gingen de belangrijke punten naar
Schuitmaker cs. waardoor zij uiteindelijk als winnaars van het veld stapten. De derde prijs was
voor Christiaan Stremler, Klaas Jan Oosterbaan en Patrick van Dellen door in de halve finale van
de latere premiewinnaars te verliezen.
De prijswinnaars op een rijtje:
1e prijs: Harmen Schuitmaker, Ingas Dijkstra en Pieter Jan Leijenaar
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2e prijs: Julian Faber, Paul Dijkstra en Kevin Jordi Hiemstra
3e prijs: Christiaan Stremler, Klaas Jan Oosterbaan en Patrick van Dellen
19 juli Geslaagde bingo avond bij LKC Sonnenborgh
Vrijdag na de juniorenpartij was er een Bingo avond bij LKC Sonnenborgh. Bedankt dames, en 2
heren!, voor een zeer geslaagde bingo@LKCSonnenborgh! We hebben
genoten! #gefeliciteerdmetdeprijzen#avondjeuit#gezelligheid
20 juli Rengers Open geslaagd!
Een kaatsveld vol kaatsers met wonderwel bijna de gehele dag mooi weer.
Er werd met zachte bal gespeeld in drie verschillende klassen (A, B en C klasse). Tussen de
omlopen door was er een goed verzorgde lunch.
Uitslag A-klasse:
1e prijs Karel Nijman & Geert van der Veen
2e prijs Bianca van der Veen & Julius de Jong
3e prijs Gerben Wierstra & Wander Meijer
Uitslag B-klasse:
1e prijs Eelke van der Meulen en Gaby de Vos
2e prijs Remko Leemburg en Sibrand Zondervan
3e prijs Pieter van Tuinen en Christian Veenstra
Uitslag C-klasse:
1e prijs Wim Haye en Jan Hoekstra
2e prijs Inge Bokma en Tjitte Bonnema
3e prijs Richard Vonk en Monique de Jong
1e prijs verliezersronde Eduard Reekers en Dennis Reekers
2e prijs verliezersronde Gretha Wilpstra en Giovanni vd Burgt
21 juli Prachtige 100e editie van de Rengersdag
De 100e editie van de Rengersdag is een groot succes geworden. Prachtig weer, een gezellige
sfeer, een goed bezochte kaatswedstrijd en mooie winnaars.
Uitslag:
1. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra (K)
2. Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra
3. Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar
Met deze overwinning is Taeke Triemstra gedeeld recordhouder op de Rengersdag, met 29
punten. Wie weet is hij na volgend wel alleen recordhouder.
Naast de kaatswedstrijd waren er diverse nevenactiviteiten. De kinderen konden muurkaatsen of
op de springkussens, draaimolen of zweefmolen. In de pauze voor de finale werden de
schooljongens van LKC gehuldigd voor de winst op het NK Schooljongens en werden oudwinnaars van de Rengersdag in het zonnetje gezet.

31 Juli Hans Wassenaar PC-winnaar en koning
LKC'er Hans Wassenaar is winnaar geworden van de 166ste PC. Samen met zijn maten Renze
Pieter Hiemstra en Marten Bergsma kaatsten ze een fantastische wedstrijd in de finale tegen Gert
Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra.
Hans werd net als in 2016 uitgeroepen tot koning, Hans gefeliciteerd!
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7 augustus LKC op de Freule in de 2e omloop uitgeschakeld
Rein Breuker, Galil Mouffakir en Allard Dijkstra kwamen afgelopen woensdag namens LKC
Sonnenborgh op de Freule in actie.
In de 1e omloop tegen Balk kaatsten ze prima en wonnen ze vlot met 5-1 6-2.
De 2e omloop tegen Witmarsum verliep helaas minder soepel. Door goed spel van de
tegenstander en fouten aan de kant van LKC kwamen ze niet verder dan een spel (5-2 6-0 verlies).
10 Augustus Gouden koppeltsje partij
Zaterdag 10 augustus werd in vrije formatie de Gouden Koppeltsje Partij gekaatst op het complex
van LKC Sonnenborgh. Met in totaal 14 koppels werd er in een A-, B- en C-klasse gestreden om de
titel het Gouden Koppeltsje. Het was een mooie kaatsdag met in de A-klasse een zinderende
finale die uiteindelijk met 5-5, 6-6 in het voordeel van Eelke v.d. Meulen en Floris Zondervan werd
beslist. In de B- en C- klasse mochten Richard Vonk en Theun Hoekstra (B-klasse) en Peter de
Boer en Eldert v.d. Meer (C-klasse) zich het Gouden Koppeltsje noemen.
Uitslagen A-klasse:
1e prijs: Eelke v.d. Meulen en Floris Koudenburg
2e prijs: Sibrand Zondervan en Remco Leemburg
3e prijs: Gerben Wierstra en Hendrik Jorritsma
Uitslagen B-klasse:
1e prijs: Richard Vonk en Theun Hoekstra
2e prijs: Coba Poelstra en Gretha Wilpstra
Uitslagen C-klasse:
1e prijs: Peter de Boer en Eldert v.d. Meer
2e prijs: Inge Bokma en Sigrid Bokma
22 augustus Schooljongens winnen afdelingsklassement
De schooljongens van LKC (Thomas Wesseling, Otte Algra en Harmen Zuidema) hebben het
afdelingsklassement in 2019 gewonnen. Afgelopen weekend wonnen Harmen & Otte samen de
laatste afdelingswedstrijd van het seizoen, nadat ze al eerder een afdelingswedstrijd en het NK
gewonnen hadden. Thomas, Otte en Harmen gefeliciteerd!
29 augustus Laatste reguliere jeugdledenpartij
Donderdagavond 29 augustus vond de laatste reguliere donderdagavond ledenpartij voor de
jeugd plaats. In totaal 16 jeugdkaatsers konden onder prima omstandigheden meerdere
wedstrijdjes spelen. De uitslagen: Anouk Eva Bram Eva Jelle Sam Saar & Harmen Brecht & Mette
Cas Jens Sanne Jisk, Rein en Chantal
26 27 augustus - Sirault kleurt blauw en geel.
Als winnaar van het jaarlijkse kaatstoernooi in Oosterlittens kreeg LKC een uitnodiging van de
KNKB doorgestuurd om deel te nemen aan het prestigieuze kaatstornooi Maurice de Sirault in
de gelijknamige Waalse plaats Sirault. Deze uitnodiging werd maar al te graag aanvaard! Een
zestal kaatsers en trainer/speler Daniel Iseger mochten in het Zuid-Belgische Sirault, de kleuren
van LKC Sonnenborgh verdedigen. Gesteund door een aantal vrijwilligers werd in de aanloop
naar dit tornooi een aantal trainingen belegd. Er werden Belgische kaatshandschoenen en
kaatsballen geregeld om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Daarnaast werd een tactisch
plan bedacht om de Belgen zo goed mogelijk te bestrijden. Op en top voorbereid en gemotiveerd
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tot op het bot vertrokken drie sponsorauto’s van De Beier/ Puur passie maandagochtend 06:30
uur richting de Belgische kaatsbaan. Respect voor de kaatsers als je bedenkt dat het voorgaande
weekend de Van Aisma kaatsdagen plaats hadden gevonden! Desalniettemin stapten we na een
heerlijk bakje koffie van Karel Nijman fris en fruitig in de auto’s, waar gedurende de autorit
nogmaals alle tactische varianten, opstellingen en strijdplannen werden doorgenomen. Rond
11:45 uur kwamen we aan op de Kaatsbaan in Sirault. Hier werden we door de voorzitter
ontvangen en rondgeleid. Deze was op zijn beurt erg blij en trots om “de Friezen”, zoals ze ons
noemen, te mogen verwelkomen. Na de lunch konden we gebruik maken van de kaatsbaan om
een lichte training af te werken en zodoende vertrouwd te raken met de oplopende kaatsbaan.
Na een korte rustperiode mochten we om 14:45 uur aantreden voor de eerste van twee
wedstrijden tegen het Franse Maubeuge. Gesteund door de meegereisde supporters begonnen
we vol goede moed aan de wedstrijd. Het begin was lastig. We moesten allemaal beetje wennen
aan een andere kaatsvorm en een tegenstander die je helemaal niet kent. Al snel stonden we 4-1
achter. Daarnaast bleek Maubeuge over een erg goede middenspeler te beschikken, genaamd
Oli. Toen het lukte om deze atletische kaatser in het perk buitenspel te zetten begonnen we beter
in ons spel te komen en konden we de stand ombuigen naar 4-4. Hierna volgde het belangrijke
negende bordje. Hoewel we wel degelijk kansen hebben gehad, lukte het niet om dit spel te
verzilveren. Gebrek aan ervaring, wie zal het zeggen. Hierna wist de geslepen ploeg uit Maubeuge
de partij uit te kaatsen door als eerste het zevende spel te winnen. Lang konden we niet bij de
pakken neer zitten, want een half uur later moesten we al weer aantreden tegen de Belgische
topploeg, Thieulain. Deze ploeg, onder leiding van Geert vandervelden, is de huidige
Landskampioen en wist het tornooi van Sirault de voorgaande twee edities te winnen.
Aanvoerder Hans Wassenaar wist uiteraard de tos weer te winnen en mocht daarom zelf het
eerste spel leveren. En Hans had er zin in! Een vliegende start na een aantal diepe leveringen
bracht de stand op 40-40. Met veel risico bracht Hans de bal hierna diep achterin het perk op de
achterman van Thieulain. Deze werd tegen de kwaadlijn gehouden en kon een kwaadslag niet
voorkomen! Echter de scheidsrechter zag het anders en besloot dat de paar centimeters kwaad
geslagen bal een kaats werd! Niet 1-0, maar 40-40 en ruilen met een kaats. Deze kleine kaats diep
in het perk moest zeer diep geleverd, zo niet overgeleverd worden. Alsnog kans. Maar goed, we
kaatsen niet voor niets tegen het kampioensteam. Op 40-40 wist Kevin vandenabeele de bal tot
over de kaats en tegen de kwaad te leveren, wat ons tot een kwaadslag dwong. 0-1! Erg jammer
dat we deze goede start niet konden omzetten in punten.
Vervolgens hebben we geprobeerd met een aantal omzettingen het sterke spel van Thieulain te
doorbreken. Maar wat we ook probeerden we kregen geen voet aan de grond. Deze ploeg was
voor ons simpelweg een maatje te groot. Op alle posities beschikken ze over zeer sterke spelers.
Met name in het perk is de overmacht groot.
Al met al geen schande om van deze professionals te verliezen. Met een mooie en leerzame
ervaring namen we afscheid van de tropische kaatsbaan en maakten plaats voor de derde
wedstrijd. Thieulain wist ook deze partij van Maubeuge te winnen, waardoor ze de volgende dag
samen met drie andere dagwinnaars deelnamen aan de grote finale. Het zal niet verbazen, dat ze
ook de finaledag voor 1500 man publiek winnend wisten af te sluiten.
Een tweetal fantastische dagen met een hechte ploeg kaatsers (Hans, Sjoerd, Pieter Jan, Enno en
gastspeler Tjisse Steenstra), begeleiders(Rene, Bianca, Robert, Daniel) en supporters (Gerard,
Tjeerd, Tjeerd en Rienk, Echtpaar Kingma, Pieter en Siard) zal ons nooit meer worden afgenomen!
René Blom
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15 september - Gert Anne vd Bos & Ilse Tuinenga koning en koningin op de
Oldehovepartij 2019
106e editie De afsluiting van het kaatsseizoen 2019, de 106e editie van de Oldehovepartij. De
heren hoofdklasse (10 partuur) en dames hoofdklasse (8 partuur) strijden om de laatste
(hoofdklasse) kransen van het seizoen. De entree voor bezoekers is gratis, de klassementsprijzen
worden uitgereikt en er is na afloop live muziek in de feesttent! Succesvolle dag met +/- 1000
man publiek en 50 vrijwilligers. Top dag!
De winnaars bij de mannen werden Gert Anne van der Bos, Hyltje Bosma en Laas Pieter van
Straten. In de 2e omloop wonnen ze met alles aan de hang van het partuur van Tjisse Steenstra,
waarna vd Bos in de finale excelleerde. Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Thomas
van Zuiden kwamen in de finale te kort, maar kaatsten daarvoor 3 prima partijen en behaalden
een verdiende 2e prijs.
Uitslag mannen:
1. Gert Anne vd Bos (K), Hyltje Bosma en Laas Pieter van Straten
2. Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Thomas van Zuiden
3. Enno Kingma, Taeke Triemstra en Pieter Jan Leijenaar
Het partuur Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Louise Krol was bij de dames oppermachtig.
Imke vd Leest nam zodoende afscheid met een overwinning op de Oldehovepartij.
De tweede prijs was voor Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Manon Scheepstra. De derde
prijs werd bemachtigd door Tineke Dijkstra, Jeska Terpstra en Harmke Siegersma.
18 september Dankjewelpartij voor de Jeugd
Om het kaatsseizoen samen met de ouders af te sluiten is ook dit jaar weer de dankjewelpartij
georganiseerd.De jeugd stond samen met 1 of 2 ouders in het perk. Uiteindelijk werden er 3
verschillende omlopen gespeeld onder prachtige omstandigheden. De uiteindelijke winnaar was
uiteindelijk de familie Nijman (Karel, Lotte, Jelle en Cas). Zij mochten met de enorme krans naar
huis. Voor alle andere deelnemers was er ook een prijs, net als voor de trainers van afgelopen
(Henk, Feiko en Angela).
21 september Slotdag LKC Sonnenborgh
Het kaatsseizoen 2019 zit er op, de Slotdag van LKC Sonnenborgh heeft de laatste prijswinnaars
opgeleverd. Onder prachtige omstandigheden werd in een A, B en C klasse gespeeld met
tussendoor een welverdiende lunch. De volgende prijzen werden uitgereikt in de kantine zoals
het hoort en werd muzikaal ondersteund door Trinus en Hierbij de uitslagen:
A klasse
1

P. van Tuinen, Chr. v/d Let, E. Koopstra 2. K. Nijman, H. Diekman, J. Hoekstra

B klasse
1

R. Wilpstra, E. Wilpstra.

2. G. Otter, R. de Groot, N. Opperman

C klasse
1

E. v/d Meer

2

K. de Jong

3

J. de Graaf

4

R. Koopstra
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21 september Slotdag jeugd
Net als de senioren leden heeft de jeugd van LKC Sonnenborgh zijn laatste wedstrijden gespeeld
tijdens de Slotdag.Eerst een gezamenlijke lunch en daarna spelen in verschillende niveaus. De
omstandigheden werkten goed mee, waardoor er goed gespeeld gekaatst kon worden.De laatste
kranswinnaars van het seizoen zijn Saar, Aleith, Jisk en Cas!
07 november Najaarsvergadering
Het kaatseizoen wordt samen met de leden geevalueerd.
30 november Huldiging en feestavond
Schooljongens partuur Harmen Zuidema, Otte Algra en Thomas Wesseling winnaars van het NK,
Dames afdeling (Wiljo, Annelien en Marie-Jetske), het Jeu de Pelote team en het winnend partuur
van de PC met koning Hans Wassenaar in de gelederen worden gehuldigd door de leden en
andere gasten. Kaatsseizoen wordt feestelijk afgesloten.
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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. Gastvrouw en heer waren hier meerdere malen Rennie Koopstra en
Gerard Roosjen bijgestaand door Tjeerd Kooistra.
Het bestuur LKC sonnenborgh
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