
Jaarverslag secretaris 2009 
 
Het bestuur van de KF St.-Anne/Drie spul is út kan, ondanks het dieptepunt van het afbranden van De Waaie, 
terug kijken op een geslaagd kaatsseizoen.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: 
q Teun de Jong (voorzitter) 
q Riska Hazenberg (secretaris) 
q Siebe van Loon (penningmeester) 
q Trynke Meijer  
q Dirk Keizer 
q Gerrit Minnema 
q Menno Hoekstra 
q Jan G. Dijkstra 
q Doede Machiela  
 
Het komende seizoen zal Trynke Meijer het bestuur verlaten. Het bestuur draagt Elza Dijkstra voor om haar 
plaats in te nemen.    
 
Hoogtepunten 
Hoogtepunten van afgelopen kaatsseizoen zijn de behaalde Nederlands Kampioenschappen in de categorieën 
Jongens en Schoolmeisjes. Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Jeroen Westra wisten op zaterdag 13 juni 2009 het 
kampioenschap Jongens te behalen door in een bloedspannende finale het partuur van Sexbierum (Johannes van 
der Veen, Kees van der Schoot en Jelte Visser) met 5-4 6-6 te verslaan.  
Een week later, zaterdag 20 juni 2009, wisten Esther Wagenaar, Lilijan Kingma en Ilse Lijzenga het Nederlands 
Kampioenschap in de Schoolmeisjes categorie te veroveren. Zij wisten de finale te winnen met 5-4 6-4 van het 
partuur van Stiens (Melissa Rianne Hiemstra, Isabel Ringnalda en Jildou Felkers).  
Maar ook de overwinning van Gerieke de Groot op de Dames PC van afgelopen jaar verdient een grote pluim! 
Samen met haar vrije formatie maten Afke Hylkema en Maaike Wind wist zij op woensdag 19 augustus deze 
belangrijke partij te winnen. 
 
Ook is er het afgelopen seizoen wederom een Heren en Dames hoofdklasse partij en Heren 1e klas v.f. partij 
georganiseerd. Dit zijn elk jaar toch de belangrijkste partijen voor de vereniging.  
Bij de Heren Hoofdklasse v.f. partij was de Koningsprijs voor Daniël Iseger en de Gerryt Dirks de Jong 
koaningspriis bij de Heren 1e klas v.f. is gewonnen door Pieter van Althuis. In verband met en afdelingswedstrijd 
is er afgelopen jaar geen koninginneprijs bij de Damespartij uitgereikt.   
 
Wedstrijden  
De vereniging heeft in 2009 in totaal het volgende aantal wedstrijden georganiseerd (tussen haakjes het aantal 
van vorig seizoen): 
KNKB jeugd en senioren: 7 (7) 
Federatie: 2 (1) 
Ledenpartijen senioren: 6 (6) 
Ledenpartijen jeugd: 3 (3) 
 
Aantal leden 
Het ledenaantal in 2009 bedroeg 355 (2008 = 370) en 54 donateurs (58), dit is een lichte daling t.o.v. het vorig 
seizoen. Voorts heeft de vereniging 1 erelid en 7 leden van verdienste, waarvan Klaas de Groot het afgelopen jaar 
helaas is overleden.  
 
 
De vereniging wil langs deze weg wederom de verschillende commissies bedanken voor hun inzet het afgelopen 
jaar (jeugdcommissie, sponsorcommissie en kantinecommissie). Allen hebben op hun eigen vakgebied een 
positieve bijdrage geleverd aan het voorspoedig verlopen seizoen. Maar natuurlijk verdienen ook de keurmeesters 
en overige vrijwilligers een groot compliment.  
 
 
Namens het bestuur K.F. St.-Anne/Drie spul is út,  
 
 
Riska Hazenberg 
Secretaris  


