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Het bestuur van de KF St.-Anne/Drie spul kan terug kijken op een zeer geslaagd seizoen. In 2012 zijn er zelfs 
twee parturen van de vereniging Nederlands Kampioen geworden. Dit waren de meisjes Esther Wagenaar, Lilijan 
Kingma en Natasja Braaksma en bij de junioren werd de titel geprolongeerd door Sjoerd de Jong en Krijn en Rein 
Hiemstra.  
 
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 zal Riska Hazenberg het bestuur verlaten. Michel Algra zal na goedkeuring van de 
vergadering de functie van secretaris op zich nemen.   
 
Hoogtepunten 
Op zaterdag 26 mei 2012 zijn Sjoed de Jong en Krijn en Rein Hiemstra Nederlands kampioen bij de junioren 
geworden. De titel van het 100ste NK junioren is daarmee voor het tweede achtereenvolgende jaar meegenomen 
naar St. –Anne. In de finale werd Tzummarum verslagen met 5-4 en 6-4. 
Het meisjespartuur met Lilijan Kingma, Esther Wagenaar en Natasja Braaksma in de gelederen heeft op 23 juni 
de titel gepakt. De meisjes van Dronrijp werden in de finale verslagen met 5-2 en 6-4.  
Op de Freule is het jongenspartuur met Jari Braaksma, Jesper de Groot en Rein Hiemstra helaas niet verder 
gekomen dan de eerste omloop. Er werd met 5-3 en 6-6 verloren van Wommels.  
Op de PC in Franeker waren er twee deelnemers uit St.-Anne. Dit waren Sjoerd de Jong en Pieter Jan Plat 
(tegenwoordig woonachtig in Leeuwarden, maar nog kaatsend voor St.-Anne). Helaas verloor Sjoerd met zijn 
partuur al in de eerste omloop met 5-2 en 6-6. Pieter Jan behaalde de tweede omloop en gingen daar ten onder 
tegen het partuur van Martijn Olijnsma met 5-3 en 6-2. 
Op de dames PC helaas geen deelnemers uit St.-Anne. Lisette Wagenaar kon niet meekaatsen in verband met 
een blessure.  
 
De vereniging heeft verder haar reguliere KNKB en ledenpartijen georganiseerd. De Heren Hoofdklas v.f. werd 
gewonnen door Gert-Anne van der Bos (koning), Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Menno van Zwieten, Dylan 
Drent en Gert-Jan Meekma (koning) hebben de Heren 1e klas uitn. partij op hun naam geschreven.  
In verband met het slechte weer kon de Dames Hoofdsklasse partij op 24 juni niet uitgekaatst worden. Op 
woensdag 27 juni is deze partij uitgekaatst met als winnaars Iris van der Veen, Imke van der Leest (koningin) en 
Aukje van Kuiken.   
 
Wedstrijden  
De vereniging heeft in 2012 in totaal het volgende aantal wedstrijden georganiseerd (tussen haakjes het aantal 
van vorig seizoen): 
KNKB jeugd en senioren: 9 (9). Tevens ook nog een ronde van de Friesland Bank Cup.  
Federatie: 2 (1) 
Ledenpartijen senioren: 6 (6) 
Ledenpartijen jeugd: 3 (3) 
Tevens heeft de vereniging een voorronde en de finale van de Greidhoeke competitie georganiseerd. 
 
Aantal leden 
Het ledenaantal in 2012 bedroeg 326 (2011 = 347) en 39 donateurs (45). Helaas weer een daling van leden ten 
opzichte van het vorige seizoen. Voorts heeft de vereniging 1 erelid en 6 leden van verdienste.  
 
Vrijwilligers 
De vereniging wil langs deze weg wederom de verschillende commissies bedanken voor hun inzet het afgelopen 
jaar (jeugdcommissie, sponsorcommissie en kantinecommissie). Maar ook de keurmeesters en overige 
vrijwilligers worden enorm bedankt voor hun bijdrage.   
 
 
Namens het bestuur K.F. St.-Anne/Drie spul is út,  
Riska Hazenberg 
Secretaris  


