RENGERSDAG 2021, de zekerheid van het kaatsen
Van harte welkom bij LKC Sonnenborgh.
Het voorwoord die afgelopen jaar op onze lijst stond kunnen we bijna één op één kopiëren voor de
huidige editie.
Want wij zijn er weer trots op dat de heren hoofdklasse kaatsers op ons prachtige accommodatie
tijdens deze kaatsklassieker te bewonderen zijn. De helden die momenteel het boegbeeld zijn van de
kaatswereld.
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En dat het niet zo’n vanzelfsprekendheid is dat deze prachtige traditionele kaatspartij ook
daadwerkelijk zou worden georganiseerd. In de huidige coronacrisis zijn door de maatregelen al
meerdere prachtige kaatspartijen geschrapt van de agenda.
Met een aantal restricties is er gelukkig ruimte om te kaatsen. En dus wordt er gekaatst. Daar moeten
we wel hard aan blijven trekken!
Want de vraag of kaatsen een zekerheid is in de toekomst, wordt juist in de afgelopen 2 jaar wel heel
duidelijk bloot gelegd. Moeten we kritisch blijven? Zeker. Moeten we blijven experimenteren? Zeker en
dat zullen we ook blijven doen. Moeten mogelijk structuren veranderd worden? Vast. En dat we dat met
elkaar moeten doen is ook zeker een waarheid. Breed gedragen maakt veel meer mogelijk.
Als wij echter om ons heen kijken zien we iets dat mogelijk nog veel belangrijker is. En dat is niet de
vraag dat wij het kaatsen moeten veranderen. Dat is dat het kaatsen juist ons verandert! Wij zien dat
het kaatsen ons verbindt, ons beweegt en raakt.
Dus organiseer, speel in welke vorm dan ook en geniet van de dag! En bouw met ons een (kaats)muur
niet om te beschermen wat hadden, maar om nog meer te verbinden. Zo zorgen we dat het verleden
de toekomst van het kaatsen niet in de weg gaat zitten!
De winnaars van afgelopen editie, Marten, Dylan en Hendrik, strijden ook nu weer in dezelfde
samenstelling om de felbegeerde zilveren kaatsballen, aangeboden door FB Oranjewoud, in de wacht
te slepen. En om daar uiteindelijk met de koningsprijs, de zilveren wandelbal in 1927 aangeboden door
de toenmalige commissaris van de Koningin in Friesland, Mr. P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Sloten
voor de tent te staan!
De hoofdsponsor van de partij is Bureau Schmidt! Hun moto “Samen sta je sterker” sluit naadloos bij
ons aan! Onze samenwerking kan ik, net als de handelswijze van Bureau Schmidt, iedereen aanraden!
Wij wensen u vandaag veel kaatsplezier!
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Hoofdklasse kaatsen Heren

10 partuur vrije formatie beperkt
1e prijs Euro 450,- en zilveren kaatsballen
aangeboden door FB Oranjewoud
Koningsprijs: De zilveren WANDELBAL
Winnaar 2021 Marten Bergsma
Wisselprijs aangeboden door commissaris van de Koning
Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten in 1927
2e prijs: Euro 300,3e prijs: Euro 150,Scheidsrechter: D. Wierstra
Mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van
LKC Sonnenborg.

Namens het bestuur van LKC Sonnenborgh
Karel Nijman (voorzitter)
Wendy Zuidema-Haans (secretaris)
Siard Homminga (penningmeester)
Pieter van Tuinen

Zondag 18 juli 2021
Terrein Sonnenborgh - Aanvang 11:00 uur
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Deelnemerslijst Rengersdag 2021

1.

Enno Kingma
Kees van der Schoot
Menno van Zwieten

LEEUWARDEN
SEXBIERUM
HEERENVEEN

2.

Jelle Attema
Gabe-Jan van Popta
Pieter Jan Leijenaar

MAKKUM
LOLLUM
EXMORRA

3.

Tjisse Steenstra
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar

BITGUMMOLE
DEINUM
BITGUMMOLE

4.

Marten Bergsma
Dylan Drent
Hendrik Kootstra

MINNERTSGA
HARLINGEN
MINNERTSGA

5.

Simon Zijlstra
Jelle Scharringa
Paulus Yde Walda

EASTERLITTENS
WJELSRYP
WJELSRYP

6.

André van Dellen
Jouke Bosje
Willem Heeringan

BERLTSUM
LEEUWARDEN
TZUMMARUM

7.

Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Erwin Zijlstra

MANTGUM
SINT JACOBIPAROCHIE
EASTERLITTENS

8.

Youri de Groot
Hendrik Jan v.d. Velde
Jelte-Pieter Dijkstra

MENAAM
MAKKUM
WOMMELS

9.

Haye Jan Nicolay
Jelte Visser
Evert Pieter Tolsma

BRITSUM
SEXBIERUM
WINSUM FR

10.

Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Laas Pieter van Straten

BOLSWARD
FRANEKER
FEINSUM

2e lijst

3e lijst

Finale
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