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Voorwoord
Beste kaatsvrienden,

Verbinding met kaatsen en een thuisgevoel: daar willen we bij 
LKC Sonnenborgh voor zorgen. Fijn dat gezien jullie reacties het 
seizoensboekje vorig jaar daarin gewaardeerd werd. En dus ligt 
editie 2, 2022 voor u. Dit keer, extra nagekeken zodat er geen 
pijnlijke fouten meer in staan (hopen we). 

Ondanks de Corona-perikelen hebben we in 2021 een prachtig 
seizoen gedraaid met LKC Sonnenborgh. Met sportieve succes en 
gezellige kaatspartijen waarbij de verbinding met de buurt nog 
meer tot stand kwam. Dat leidt dit jaar zelfs tot een kaatspartij 
georganiseerd door onze buurt! 

Ook wordt de Keatskoai steeds meer gevonden door onze omgeving 
voor een feestje, vergadering, als extra uitvalsbasis voor de 
school. Behalve extra inkomsten, bevestigt het onze bijdrage aan 
de leefbaarheid in de buurt. En tegelijkertijd natuurlijk ook aan 
ons hoofddoel: de kaatssport levend houden in onze geel-blauwe 
provinciehoofdstad, samen met onze collega-verenigingen. Blauw-
geel, ook de kleuren van de vlag van Ukraine. Met u hopen we dat de 
vrede gevonden is tegen de tijd dat het seizoen begonnen is, zodat er 
dan maar sprake is van 1 soort strijd, namelijk: een sportieve strijd. 
Om het prolongeren van de 35+ bond, of een nog mooiere plek op 
de Freule, mooie successen, of het nu op de hoofdklasse is of tijdens 
federatiewedstrijden en ledenwedstrijden. We wensen iedereen een 
sportief 2022 toe!

Bestuur LKC Sonnenborgh
Karel Nijman, Siard Homminga, Peter de Boer, 
Wendy Zuidema-Haans
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Jaaroverzicht 2021
Kaatsseizoen 2021 werd nog steeds overheerst door de 
Corona-maatregelen. Al leken we er al wel een soort 
handigheid in gekregen te hebben met handgel, afstand meer 
en minder, noteren van gegevens…met of zonder QR code. 
Het business kaatsen kon helaas daardoor niet doorgaan. 
Wedstrijden die we zelf georganiseerd hebben, los van alle 
jeugdledenkaatswedstrijden zijn:

GEORGANISEERDE WEDSTRIJDEN 2021

11 juni LKC Familiedag

2 juli OrangeGas Burmaniapartij, op de eigen velden

16 juli Fysio058 Van Eysingapartij : KNKB Junioren 

18 juli 102e Rengerspartij: KNKB heren hoofdklasse

23 juli Kleintje Rengers

14 augustus Gouden Koppeltsje Partij

11 september 50+ KNKB wedstrijd heren A en B

17 september Dank je wel – jeugdleden partij afsluiting

19 september Oldehovepartij heren hoofdklasse

25 september De Afslúter met KV Reitsje Him, Huizum en Het Plein, zowel 
voor kinderen als volwassenen

Hoofdklasse en 1e klasse heren
Hans Wassenaar, Enno Kingma, Pieter Jan Plat, Sjoerd de Jong, 
Hillebrand Visser en Jouke Bosje zijn zeer actief geweest op de 
hoogste niveaus en hebben prachtige successen behaald. Voor 
Hans met winst in Stiens, Minnertsga, Huizum en Holwerd. In 
het najaar is hij verhuisd naar Beetgumermolen dus zal hij niet 
meer in het blauw-geel op de velden te zien zijn. Hans: heel erg 
bedankt voor al je inzet in het Leeuwardense! Enno behaalde aan 
het eind van het seizoen zijn kransen in de HH, nl in Bitgum en 
Pingjum. Pieter Jan behaalde zes prijzen waarvan een in de HH 
en vijf in de 1e klasse. Sjoerd vier in de 1e klasse, oa in Ingelum 
en Makkum. Jouke had de krans in oa in Wjelsryp en natuurlijk 
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een prachtige 2e prijs op onze eigen Rengersdag. Een deel van 
onze mannen aangevuld met wat ‘tijdelijke’ LKC’ers sloten het 
kaatsseizoen af met deelname aan het Llargues Championship 
Club Competition 2021 in Parcent, Spanje. 

Hoofdklasse en 1e klasse dames
Annelien Broersma draaide een topseizoen met een mooie 8e 
plaats in het individuele klassement in D examens hoofdklasse. 
Met maar liefst 8 wedstrijden waarin ze een prijs behaalde, 
winst in Minnertsga en drie 2e en vier 3e prijzen. Anne-Brecht 
Bruinsma won de krans in Arum en Tzummarum en daarnaast 
nog prijzen in Balk en Bitgum.

Jongens en meisjes
Voor jongens Rein, Otte en Harmen kwam al een droom uit, 
namelijk een prijs op de Freule. Een prachtige 4e prijs met 1 
wedstrijd in de kolkende arena in Wommels en mooie interviews 
voor radio en tv. Na 35 jaar weer een Freule prijs naar LKC 
Sonnenborgh met dank aan de geweldige begeleiding van coach 
Erik Seerden, begeleider Lolkje Algra en de hoofdklassers voor 
het delen van hun ervaringen. Harmen en Otte wonnen prijzen 
in de Westhoek, en als afdelingspartuur wonnen ze gedrieën een 
derde prijs in Makkum. Nadya Rinske Moufakkir, die in de meisjes 
categorie uitkwam, is ook een trouwe kaatster. Ze won prijzen in 
Huizum en Cornwerd. Het is geweldig dat onze vereniging zulke 
talenten kent die op KNKB niveau kaatsen en in de zomer zo 
actief LKC Sonnenborgh vertegenwoordigen.

50+ kaatsen
We hebben een mooie groep mannen die regelmatig meedoet aan 
de 50+ kaatscompetitie. Dit jaar vielen Theun Hoekstra en Danny 
de Boer in de prijzen.

35+ kaatsen
Ja, 35+ een nieuwe competitie, met voor de eerste keer ook 
een bondspartij. Ons partuur bestaande uit Mannes van Weert, 
Karel Nijman en Pieter van Tuinen ging met de krans naar huis! 
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Een mooie historische winst. En deze betekende dat Pieter van 
Tuinen als enige kaatser tot nu toe alle bondspartijen gewonnen 
heeft die er te winnen waren in zijn carrière (dus nog even 
doorzetten Pieter en op naar de 50+ bond) ! Een topprestatie.

Jeugdkaatsers
Er is veel gekaatst door onze jeugdleden! Heel trots zijn we op 
iedereen die heerlijk heeft gekaatst op de ledenpartijen, op de 
regiopartijen en op de KNKB partijen. 

De ledenkaatspartijen van LKC
Afslúter 25/9
De prijswinnaars:
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Gouden Koppeltsje partij 14/08
Uitslagen A-klasse:
1. Mannes van Weert en Christien de Vries
2. Tammo Bijlsma en Daniël Groen

Uitslagen B-klasse:
Winnaarsronde:
1. Erwin van Wier en Johan Kooistra
2. Marco Tadema en Timo van Raalte

Verliezersronde:
1. Giovanni van der Burgt en Gretha Wilpstra

Uitslagen C-klasse:
Winaarsronde:
1. Roelf van Foeken en Regina Sandstra
2. Joost van der Meulen en Remco Jorritsma

Verliezersronde:
1. Erna de Vries en Amarins Hilverda

Kleintje Rengers 23/07
Vrijdagavond 23 juli werd, na een jaar afwezigheid 
vanwege Corona, voor het vierde jaar de Kleintje Rengers 
Pearkepartijgeorganiseerd. Met in totaal 32 pearkes werd er 
in een A-,B- en C-klasse gekaatst met zachte bal. Na afloop 
werd onder het genot van een drankje nagepraat op het terras. 
Ondanks dat we niet volledig konden uitpakken vanwege Corona, 
was het een zeer geslaagde avond! 

Uitslagen A-klasse:
Winnaarsronde A-ronde:
1. Julius de Jong en Bianca van der Veen
2. Jaco Kingma en Karin IJsbrandy

Verliezersronde A-klasse:
1.  Peter Talsma en Geke de Boer
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Uitslagen B-klasse:
Winnaarsronde B-klasse:
1.  Daniël Iseger (ingevallen voor Pieter van Tuinen) en Rennie 

Koopstra
2. Danny de Boer en Anita de Boer

Verliezersronde B-klasse:
1. Erwin van Wier en Jessica van Wier

Uitslagen C-klasse:
Winnaarsronde C-klasse:
1. Ids de Boer en Froukje Hanenburg
2. Peter de Boer en Sandra Korporaal
3.  Eduard Reekers en Janine Reekers en Kerst Hofman en Petra 

Aafke Epema

Verliezersronde C-klasse:
1. Richard Vonk en Monique de Jong
2. Christian Veenstra en Stephanie Veenstra

Familiedag 11/06
Soms zijn er van die momenten dat je je beseft hoe bijzonder 
en waardevol onze kaatsvereniging eigenlijk is, als je op een 
mooie zomeravond na een lange donkere Corona winter eindelijk 
weer samen kunt zijn, een partijtje kunt kaatsen en gezellig na 
kunt zitten op zonder twijfel de mooiste kaatsaccommodatie 
van Friesland. Waar het groot uitdragen van emoties 
normaalgesproken niet aan ons soort mensen is besteed, was 
de sfeer op deze eerste ledenpartij sinds (te) lange tijd bijna 
uitgelaten te noemen. De gedachte dat we gezien de gunstige 
Corona ontwikkelingen de komende maanden nog vele van deze 
avonden mogen beleven, stemt gelukkig. 
Met een mooie opkomst van 17 tweetallen verdeeld over 3 
klassen werd fanatiek, maar sportief gekaatst en dit leverde de 
volgende prijswinnaars op:
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A-klas
1. Eelke en Jacob van der Meulen
2. Hendrik Jorritsma en Jorn Lars van Beem

B-klas
1. Jan en Rick Hoekstra
2. Andre en Sander Roosjen

Verliezersronde: 
1. Rienk en Erik de Groot

C-klas
1. Gerard Roosjen en Stephanie Veenstra
2. Roelof van der Veen en Siara Tassebajof
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Tot Slot:
•  De voorjaarsledenvergadering werd digitaal gehouden. De 

najaarsvergadering mocht net voor de lockdown doorgaan in 
de jarige Steateseal van het provinciehuis. Er was een grote 
opkomst in deze speciale omgeving. Pieter van Tuinen werd 
bij zijn afscheid als bestuurslid onder groot applaus geëerd als 
erelid van onze vereniging.

•  Hebben de jeugdleden Otte Algra en Harmen Zuidema, de 
opleiding jeugdscheidsrechter afgerond en zijn ze ook al actief 
geweest als jeugdscheidsrechter.

Helaas vielen er ook overlijdens te betreuren in onze vereniging. 
Enkele leden trof een overlijden in zeer directe familiekring. Dat 
raakt de familie, onze leden en zo ook onze hechte club. We 
wensen alle betrokkenen sterkte toe. Als vereniging staan we 
hier met eerbied bij stil.

Afgelopen jaar zijn overleden:
*  Ons lid van verdienste, Dhr. D. Nieuwland 4 december 2021
Er is een prachtig eerbetoon geschreven door Rienk Bosma 
(op de site van de KNKB, hierbij de eerste twee alinea’s). ‘De 
laatste regel is geschreven, de pen is neergelegd’ met die woorden 
werd de op 19 juli 1933 in Arum geboren Date Nieuwland 
gekarakteriseerd. Twee zinnen als een eresaluut voor de man die 
op 4 december 2021 overleed. 
Maar de ‘warbere’ pen van Nieuwland heeft veel meer 
geschreven. In 1992 verscheen het jubileumboek ‘De Oldehove 
Dag, een bekende kaatsklassieker’, tien jaar later gevolgd door ‘De 
klassieker der klassiekers: Leeuwarder kaatsclub Sonnenborgh 1902-
2002’ over de kaatsclub LKC. Ook het jubileumboek van Ons 
Genoegen uit Huizum met de eenvoudige titel ‘OG Huizum 100 
jaar (1907-2007)’ werd door Nieuwland geschreven.

*  Herman Steenbergen 20 juni 2021
Herman zorgde altijd voor de loterij van de 50+ partijen.

* Gerrit Boomstra, overleden 6 september 2021
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Wedstrijdschema 2022
DATUM Tijd ACTIVITEIT SOORT WEDSTRIJD ORGANISATIE

01-05 10:00 KNKB Schooljongens Bestuur

07-05 12:00 LKC ledenkaatsen
(zachtebal)

Seizoensopening Ledenkaatscie

10-06 16:00 LKC Businesskaatsen Businesskaatscie

17-06 18:00 LKC – buurt 
(zachtebal)

Kaatswedstrijd straat 
tegen straat, MTV en 
Vosseparkwijk

Buurtleden

01-07 10:00 KNKB
(Olderhoofster kerkhof)

Orange Gas - 
Burmania partij - afd 
32 parturen jongens 

Burmaniecie

02-07 10:00 Horecostraatkaatsen 
(Olderhoofsterkerkhof)

Horecostraatkaatsen -

17-07 11:00 KNKB Rengersdag – Heren 
hoofdklasse Vrije 
formatie beperkt

Rengersdagcie 
en bestuur

22-07 18:00 LKC ledenkaatsen Kleintje Rengers Ledenkaatscie

13-08 10:00 KNKB Welpen jongens en 
meisjes

Bestuur

03-08 10:00 KNKB PC - Heren 
Hoofdklasse

-

10-08 09:30 KNKB Jongenskaatsen Freule te Wommels -

11-08 10:00 NK Heren 55+ wedstrijd -

20-08 12:00 LKC Ledenkaatsen Goudenkoppel partij Ledenkaatscie

25-08 10:00 KNKB Fouljus PC te Weidum -

27-08 10:00 Federatie Federatiewedstrijd 
alle categorieën 

Bestuur

02-09 10:00 KNKB Fysio058 Junioren - dames en 
heren - zachte bal

18-09 10:00 KNKB Oldehove dag - Door 
elkaar loten beperkt

Bestuur ism 
Oldehovepartij

24-09 10:00 LKC ledenkaatsen Slotdag Slotdagcommissie
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Wedstrijdschema 2022 LKC JEUGD - VELD
De jeugdwedstrijden zijn op 28 april, 30 juni, 28 juli, 25 augustus 
en 29 september.
Opgeven via Henk Haar of de trainers tijdens de trainingen.

Wedstrijdschema 2022 LKC JEUGD KAATSMUUR
De jeugd wallball toernooien zijn op 7 mei, 25 juni, 27 augustus en 
24 september. Op 24 september is ook de prijsuitreiking van het 
competitiekaatsen van de jeugd. Opgeven via Henk Haar.

Wedstrijden LKC Keurmeesters en kantinepersoneel

DATUM Activiteit KANTINEDIENST

01-05-2022 10:00u KNKB welpen Geweest

07-05-2022 12:00u Seizoenstart LKC leden Marga tot max 14 uur

10-06-2022 16:00u LKC business kaatsen LKC business kaatsen commissie 
en Wendy

17-06-2022 18:00u Straat kaatstoernooi svp 2 vrijwilligers om oner varen 
buurtgenoten te helpen

01-07-2021 10:00u Burmania partij Oldehove Geen kantine, is bij Oldehove; wel 2 
vrijwilligers gevraagd voor hulp 

15-07-2022 16:00u Fysio 058 - Coos van 
Tuinen Dames en 
junioren d.e.l.

Rennie, Dirkje, Wendy

17-07-2022 11:00u Rengersdag - Vrije 
formatie beperkt

Rennie, Froukje, Jannie, Anita, Dirkje, 
Lolkje, Paula, Marga, Hennie

22-07-2022 18:00u Kleintje Rengers Nog 2 vrijwilligers nodig

13-08-2022 10:00u Welpen jongens en meisjes Rennie, Dirkje, Wendy

20-08-2022 12:00u Goudenkoppel partij Nog 2 vrijwilligers nodig

27-08-2022 10:00u Federatiewedstrijd alle 
categorieën 

Rennie, en nog 1 of 2 
vrijwilligers

02-09-2022 10:00u Junioren - dames en 
heren - zachte bal

Svp 2 of 3 vrijwilligers

18-09-2022 10:00u Oldehove dag - Door 
elkaar loten beperkt

Rennie, Froukje, Jannie, Anita, Dirkje, 
Lolkje, Paula, Marga, Wendy, Simona, 
Hennie

24-09-2022 10:00u Slotdag Marga, Hennie, Dirkje
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Vrijwillig gewillig
Beste leden en buurtgenoten,

Afgelopen jaar hebben we met elkaar een heel mooi en succesvol 
jaar gedraaid ondanks alle perikelen.
Dit hebben we vooral met elkaar kunnen bewerkstelligen. Wij 
vinden het ontzettend mooi dat er zoveel mensen zich vrijwillig 
in zetten voor onze mooie kaatsvereniging. 
Wij willen niet zonder jullie, maar kunnen zeker ook niet zonder 
jullie.
Om de betrokkenheid te vergroten en de lasten voor elkaar 
te verlichten hebben we een opzet gemaakt met verschillende 
onderdelen waar we assistentie voor kunnen gebruiken.
Wij hebben een mooi schema opgezet met dagen waarop we hulp 
kunnen gebruiken en- daarnaast zijn er nog divers andere taken 
en zaken. Helpen jullie mee?!

Wij willen daarom graag weten op welke datum je iets voor onze 
vereniging kunt en wilt doen. 
Van kantinediensten, keurmeesteren, begeleiding van 
jeugdwedstrijden in de veldcommissie (veldenleggen), 
schoonmaken tot onderhoud aan de accommodatie en aan het 
veld. Alle hulp is meer dan welkom

Met je wensen houden wij zoveel mogelijk rekening. Wij 
verzoeken je minimaal één van de vakjes aan te kruisen 
en daarna het formulier vóór 1 juni 2022 te mailen naar 
info@lkcsonnenborgh.nl of aan te leveren bij een van de volgende 
bestuursleden:
Wendy Zuidema-Haans, Siard Homminga, Peter de Boer en/of 
Karel Nijman

Alvast bedankt namens heel LKC 
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NAAM MAILADRES TEL.NR

Karel Nijman
Voorzitter/accommodatiebeheer

karelnijman@gmail.com 06-19178821

Wendy Zuidema-Haans
Secretaris/ coördinatie 
kantinepersoneel

info@lkcsonnenborgh.nl 058-7855618
06-10813721

Siard Homminga
Penningmeester/ wedstrijdzaken

penningmeesterlkc@gmail.
com

06-25695928

Peter de Boer
technische zaken

pdeboer80@gmail.com 06-55547647

COMMISSIE CONTACTPERSOON MAILADRES TEL.NR

Ledenkaatscie Pieter van Tuinen kaatsenbijlkc@
gmail.com

Bestuur Foppe Jan Palsma fjpalsma@hotmail.com 06-42399834

Slotdagcie Tjeerd van der Kooi 06-25695928

Oldehovecie n.t.b.

Rengersdagcie n.t.b.

Accommodatie Karel Nijman

Veldploeg Gerard Roosjen

Klaverjassen Rienk De Groot

Biljarten Gerard Roosjen

Contactadressen Bestuur
(geplaatst met toestemming van de genoemde personen)

Commissies/taken

Balletje zoekers en telegraaf
Taken worden verdeeld iom jeugdcommissie
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NAAM MAILADRES TEL.NR

Henk Haar Henk.haar51@gmail.com 06-36542614

Bianca vd Veen biancavanderveen@hotmail.com 06-29607100

Danny de Boer d.deboer01@chello.nl

NAAM MAILADRES

Opgave voor ledenwedstrijden kaatsenbijlkc@gmail.com

Instagram Via website LKC

Facebook @lkcsonnenborgh

Twitter Lkc Sonnenborgh

Website @lkcsonnenborgh

Trainers 

Opgeven en communicatie (social media) 
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Fysio 058
Roosjen Reclame
Energie Inspectie
Meesterschilders Friesland
FGD Holding B.V.
BV Sport
A. Faber BV
Nijman Vastgoedbeheer
Kamminga Makelaarsgroep B.V.
J&R Bouw
Van Mossel Autolease Leeuwarden
Café de Rus
Restaurant de Walrus
PAX Groep
Astrid Sportprijzen
Ewald B.V.
Hout van Bob
Blomke van Romke
Auke Rauwerda B.V.
Brasserie Spiegelaar
P. de Vries Installatietechnieken BV
RBF Communicatie & Print
Engelsma & Wijnia
Jovi
Task Force One
Was
OrangeGas
Leeuwarder Ondernemersfonds
FB Oranjewoud
FryslânMedia

Sponsoren seizoen 2022

Bachstraat 16
8916 ET Leeuwarden

info@lkcsonnenborgh.nl


