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Het bestuur van de KF St.-Anne/Drie spul kan terug kijken op een geslaagd seizoen. In 2014 was er geen succes 
voor de verschillende afdelingsparturen. Wel was er op zowel op de heren- als de dames pc groot succes voor 
leden van onze kaatsvereniging te weten Sjoerd de Jong en Lisette Wagenaar. 
Tevens was de gezamenlijke organisatie van de kermis een succes. 
Bestuur 
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: 
q Teun de Jong (voorzitter) 
q Jeroen van der Vaart (secretaris) 
q Michel Algra (penningmeester) 
q Elza Dijkstra 

q Dirk Keizer 
q Menno Hoekstra 
q Tjamme Valk 
q Hessie Westra 

 
Het komende seizoen gaan Menno Hoekstra en Dirk Keizer het bestuur verlaten. Mina Dijkstra zal na goedkeuring 
van de vergadering de functie van Menno op zich nemen. Voor Dirk Keizer is (nog) geen vervanger. Dirk blijft wel 
als vrijwilliger aan de club verbonden. 
 
Hoogtepunten 
Zoals gemeld geen afdeling successen afgelopen seizoen, een combinatie van zwaar loten, spannende partijen 
maar net niet goed genoeg zijn is vooral bij de junioren/senioren een oorzaak hier van. 
Wel was er succes voor leden van de k.f. op zowel de heren- als de dames pc. 
Op 31 juli won Sjoerd de Jong de 2e prijs op de heren pc samen met Jelte Pieter Dijkstra en Henrik Jan van de 
Velde. 
Na een zeer spannende halve finale tegen Martijn Olijnsma, Marten Feenstra en Pier Piersma 5-5 6-0 winst wilde 
het in de finale niet lukken maar een geweldige prestatie. 
Op 20 augustus was er de krans voor Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenne Zeinstra op de dames pc. 
Voor de 5 keer deed Lisette mee aan de dames pc (alle keren een prijs) en nu voor het eerst dus de krans. 
Het was een verdiende overwinning gezien de dag zelf en over het hele seizoen. 
Maar liefst 9 van de 13 v.f. partijen werd in winst omgezet.   
 
De vereniging heeft verder haar reguliere KNKB en ledenpartijen georganiseerd. De Heren Hoofdklas v.f. werd 
gewonnen door Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra (K).  
Michiel Scheepvaart, Erik Haitsma, Jan Schurer hebben de Heren 1e klas uitn. partij op hun naam geschreven.  
De Dames Hoofdklasse partij op kende als winnaars Lisette Wagenaar (K), Leonie v.d. Graaf en Fenne Zeinstra. 
Ook heeft de vereniging nog een NK mogen organiseren. Het NK pupillen werd gewonnen door Menaam met Erik 
Minne Cats, Werner Iedema en Dirk Baron. 
 
Wedstrijden  
De vereniging heeft in 2014 in totaal het volgende aantal wedstrijden georganiseerd (tussen haakjes het aantal 
van vorig seizoen): 
KNKB jeugd en senioren: 7 (7).  
Federatie: 1 (1) 
Ledenpartijen senioren: 5 (6) 
Ledenpartijen jeugd: 3 (3) 
 
Aantal leden 
Het ledenaantal in 2014 bedroeg 300 (2013 = 303) en 43 donateurs (41). Het ledenaantal is min of meer gelijk 
gebbleven. 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,  
Jeroen van der Vaart 
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