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Het bestuur van de KF St.-Anne/Drie spul is út kan terugkijken op een geslaagd kaatsseizoen. Dit seizoen hebben 
we helaas geen Nederlandse Kampioenen binnen de vereniging, maar wat betreft de organisatie zijn er mooie 
leden- en KNKB-partijen geweest.   
 
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 Elza Dijkstra 
q Dirk Keizer 

q Gerrit Minnema 
q Menno Hoekstra 
q Jan G. Dijkstra 
q Doede Machiela  

 
Het komende seizoen zullen Gerrit Minnema en Doede Machiela het bestuur verlaten. Karin Kikstra-van Dijk zal na 
goedkeuring van de vergadering de functie van notulist op zich nemen. Op het moment van schrijven is er nog 
geen nieuwe kandidaat voor de functie van Gerrit gevonden.     
 
Hoogtepunten 
Zoals gezegd dit seizoen helaas geen Nederlandse Kampioenen binnen de vereniging. Neemt niet weg dat er wel 
mooie prestaties zijn geleverd.  
Het jongenspartuur met Sjoerd de Jong, Krijn en Rein Hiemstra en coach Wietse Jan Dijkstra kon het helaas net 
niet waarmaken op de Freule. Met een mooie tweede prijs moesten ze de overwinning overlaten aan Bolsward. 
De finale werd met 5-3 en 6-4 verloren. Ook op het NK, dat in eigen huis plaatsvond, konden de jongens helaas 
niet de titel pakken. Hier moesten ze genoegen nemen met een derde prijs. Met 5-4 6-4 werd verloren van de 
latere winnaar Wjelsryp.  
De vereniging werd op het NK voor junioren vertegenwoordigd door Sjoerd en Geertjan de Jong en Pieter Jan 
Plat. Deze heren hebben een mooie derde prijs behaald. Op de Jong Feinte partij op 28 juli werd een tweede prijs 
behaald door Sjoerd de Jong, Pieter Jan Plat en Jeroen Westra. In de finale werd met 5-2 en 6-6 van 
Tzummarum verloren.  
Het damespartuur met Rita de Valk, Gérieke de Groot en Lisette Wagenaar heeft op 19 juni de 2e prijs op het NK 
in Holwerd gehaald. Gérieke viel in de finale helaas uit met een rugblessure. Esther Wagenaar heeft haar plaats 
ingenomen. 
Bij de Jong Fammenpartij die op 3 juli in Mantgum is verkaatst hebben Lisette en Esther Wagenaar en Margit de 
Groot een 3e prijs behaald. In de halve finale werd er verloren van Boazum met 5-1 en 6-6.  
 
Al met al geen kampioenen maar zeker erg mooie prestaties. Dat biedt perspectief voor de toekomst! 
 
Naast de traditionele partijen heeft de vereniging afgelopen seizoen ook het NK jongens mogen organiseren. 
Helaas vielen de weersomstandigheden die dag tegen. Harde wind en regen teisterden het kaatsen. De 
overwinning ging naar Wjelsryp.  
De Heren Hoofdklas v.f. werd gewonnen door Gert Anne van der Bos (koning), Folkert van der Wei en Daniël 
Iseger. De Dames Hoofdklas v.f. werd gewonnen door Maaike Wind, Sjoukje Visser en Afke Hijlkema (koningin). 
En Jelte-Pieter Dijkstra (koning), Siebe Greidanus en Feiko Broersma gingen er met de kransen vandoor bij de 
Heren 1e klas partij.  
 
Wedstrijden  
De vereniging heeft in 2010 in totaal het volgende aantal wedstrijden georganiseerd (tussen haakjes het aantal 
van vorig seizoen): 
KNKB jeugd en senioren: 8 (7) 
Federatie: 2 (2) 
Ledenpartijen senioren: 6 (6) 
Ledenpartijen jeugd: 3 (3) 
 
Aantal leden 
Het ledenaantal in 2009 bedroeg 336 (2009 = 355) en 47 donateurs (54), dit is een daling t.o.v. het vorig 
seizoen. Voorts heeft de vereniging 1 erelid en 6 leden van verdienste. Lid van verdienste Lieuwe de Vos is  
afgelopen jaar helaas 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 
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