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Het bestuur van de KF St.-Anne/Drie spul heeft weer een mooi seizoen achter de rug. Gelukkig hebben we weer 
een Nederlands kampioen gehad en wel de junioren, te weten Pieter Jan Plat en Sjoerd en Roelof de Jong.    
 
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 Menno Hoekstra 
q Jan G. Dijkstra 
q Karin Kikstra – van Dijk 

 
Het komende seizoen zullen er geen bestuursleden aftreden. Dirk, Jan en Siebe zijn aftredend en herkiesbaar. Ze 
hebben allen aangegeven door te willen gaan. Tot het moment van schrijven hebben zich geen tegenkandidaten 
gemeld.  
 
Hoogtepunten 
 
Op zaterdag 11 juni 2011 zijn Pieter Jan Plat en Sjoerd en Roelof de Jong Nederlands kampioen bij de junioren 
geworden. In de spannende finale werd het partuur van Hartwerd verslagen met 5-5 en 6-2. 
Het damespartuur met Lisette Wagenaar, Romy van der Veen en Riska Hazenberg kon op het NK helaas geen 
succes boeken. In de eerste omloop werd verloren van de latere finalist Grou. Wel werd er een mooi overwinning 
op D’Alde Wite-partij in Dronrijp behaald.  
Op de Freule heeft het jongenspartuur bestaande uit Jesper de Groot, Jordy Miedema en Rein Hiemstra, de derde 
omloop behaald. Tegen Dronrijp werd veloren met 5-3 en 6-2.  
Op de PC heeft Sjoerd de Jong goed van zich laten horen. In de tweede omloop verloor hij helaas met zijn 
partuur van de latere winnaars, maar ze hebben goed tegenstand gegeven. Dit werd later ook beloond met de 
stimuleringsprijs. Pieter Jan Plat verloor met zijn partuur jammer genoeg al in de eerste omloop.  
Op de dames PC hebben Lisette Wagenaar en Gérieke de Groot (momenteel Leeuwarden) een tweede plaats 
behaald. In de finale verloren ze met 5-3 en 6-4 van Leonie van der Graaf, Margriet Koelmans en Fenna Zeinstra. 
Een mooie tweede plaats.  
 
De vereniging heeft verder haar reguliere KNKB en ledenpartijen georganiseerd. De Heren Hoofdklas v.f. werd 
gewonnen door Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra (koning). De Dames Hoofdklas v.f. werd 
gewonnen door Lisette Wagenaar (koningin), Imke van der Leest en Gérieke de Groot. En Arnold Zijlstra, René 
Anema en Thomas van Zuiden (koning) gingen er met de kransen vandoor bij de Heren 1e klas partij.  
 
Wedstrijden  
De vereniging heeft in 2011 in totaal het volgende aantal wedstrijden georganiseerd (tussen haakjes het aantal 
van vorig seizoen): 
KNKB jeugd en senioren: 9 (8) 
Federatie: 1 (2) 
Ledenpartijen senioren: 6 (6) 
Ledenpartijen jeugd: 3 (3) 
 
Aantal leden 
Het ledenaantal in 2011 bedroeg 347 (2010 = 336) en 45 donateurs (47). Voor het ledenaantal is dit weer een 
mooie groei, gerealiseerd door met name jeugdleden. Het aantal donateurs is gedaald met 2. Voorts heeft de 
vereniging 1 erelid en 6 leden van verdienste.  
 
Overige zaken 
De exploitatie van de kantine is in 2011 weer via de gezamenlijke stichting met de voetbalvereniging gelopen. 
Tijdens het kermisweekend was de feesttent gezamenlijk met Paul Feenstra, maar met gescheiden exploitatie: 
zaterdagavond voor Paul Feenstra en de zondag voor de kaatsvereniging. 
 
Vrijwilligers 
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  


