
                 

 

 
 
Nieuwsbrief Nr. 12                      April 2017 

 
SKN Top Talent Team 2017/2018 

 
Beste SKN vrienden Met trots stellen wij u voor aan het SKN Top Talent Team 2017/18. Nieuw opgenomen zijn 
Nederlands kampioene Advanced Novice 2017 Lindsay van Zundert en Mikai van Ommeren (BKV). In deze Nieuwsbrief 
kijken wij met gemengde gevoelens terug op het afgelopen seizoen. 
 
Aan de ene kant vreugde om het succes van Thomas Kennes en het steeds beter presteren van onze junioren zoals o.a. 
Caya Scheepens. Maar  aan de andere kant werden wij geconfronteerd met het feit dat zowel onze junior als senior 
kampioenen Kyarha van Tiel en Niki Wories praktisch het hele seizoen geblesseerd geweest zijn. 
Een dikke tegenvaller, in eerste instantie natuurlijk vooral voor hen zelf maar zeker ook voor SKN omdat wij ons veel 
zorgen maken om het wel en wee van onze sporters. 
 
Wij zijn blij te kunnen melden dat beiden weer volop in training zijn en met hen hopen wij op een gezonder en beter 
volgend seizoen. Beiden komen later in deze brief aan het woord. 
 



                 

 

Wij danken onze hoofdsponsor Euronics, en de andere sponsors en donateurs. Onze hoop in de toekomst is  meer 
sponsors en donateurs te werven zodat wij  individueel en collectief nog meer voor onze sporters kunnen betekenen. 
Uiteraard gaat veel dank ook naar de  vrijwilligers voor hun medewerking het afgelopen seizoen, niet alleen wordt het 
door ons bestuur  enorm gewaardeerd maar vooral onze sporters profiteren hiervan,  zonder u allen is er immers geen 
SKN! 
 
In deze Nieuwsbrief bieden wij u behalve een terugblik op het seizoen 2016/2017 ook het verdere nieuws rond SKN 
aan. Hierbij wil ik ook alle SKNers bedanken die mij geholpen hebben bij het tot stand komen van deze brief. 

 
Joan Haanappel 
Voorzitter 
 

 
Een zeer geslaagde en positieve Sponsor, Donateurs en Supportersdag 

Onze jaarlijkse Sponsor, Donateurs en Supportersdag was zoals gebruikelijk weer tijdens ons trainingskamp in januari. 
Een gezellige bijeenkomst waar onze talenten lieten zien hoeveel ze er bijgeleerd hebben en hoe ze gedijen in de goede 
teamsfeer. Met veel flair toonden ze  hun korte kür waarna zij in een Meet en Greet voorgesteld werden door Hans van 
Zetten (lid van het Comité van Aanbeveling van SKN en Studio Sport commentator). Ook met hoofdcoach Chris Howarth 
voerde Hans een goed en interessant gesprek .Het ging over topsport, ambities en resultaat en natuurlijk over de visie 
en ambitie  die Chris heeft om dit   samen met de coaches van onze sporters  te verwezenlijken. Deze jaarlijkse 
ontmoeting is voor ons allen inspirerend en leuk omdat het een bijzondere band kweekt die wij bij SKN zeer waarderen. 
Heel blij zijn wij met het feit dat de opkomst ieder jaar groter wordt! 
 



                 

 

 
Isabella Smit is door de jury  
van de Dordt Sportverkiezing  
gekozen als “Sporttalent van 2016”     
                                   

        
 

Sam Jansen tijdens Haags Sportgala      
geëerd voor het winnen van de 
Nederlandse titel Advanced Novice 
2016 

 
 
 
Laat Nederlands Kampioenschap zijn eigen waarde behouden 
 
Dit jaar is voor het eerst  het Nederlands Kampioenschap georganiseerd binnen de internationale wedstrijd van de 
Challenge Cup/Open Nederland Kampioenschap (CC/ONK) die van 23-26 februari jl plaatsvond op de Haagse Uithof. De 
rijder die in CC/ONK de hoogste klassering behaalde in zijn of haar categorie werd Nederlands kampioen. Als een 
buitenlandse rijder een categorie won, werd hij of zij Open Nederlands Kampioen.  
 
Bovendien werd nog een A-finale georganiseerd voor die rijders die niet genoeg punten behaald hebben om mee te 
doen aan CC/ONK. Diegene die de A-finale winnen, worden Nationaal Kampioen A-finale. SKN vroeg zich voorafgaand 
aan de CC/ONK af of het voor de sporters en het kunstrijden als Olympische sport een goede ontwikkeling  zou zijn als 
het kunstrijden geen op zich zelfstaand Nederlands Kampioenschap heeft.  
 
Na er de hele week bij te zijn geweest zijn we ervan overtuigd geraakt dat het NK op zich zelf moet staan. Want, te 
lange wedstrijddagen, te lange pauzes, senioren die om 8.30 uur al hun lange kür moeten rijden, per categorie twee 
keer een ceremonie protocollaire en de vraag: wie is nu de echte kampioen? Het gaat ten koste van de waarde van het 
Nederlands Kampioenschap en ook van de Challenge Cup.  
 
Vaak is het geheel meer dan de som der delen, maar niet in dit geval: een Nederlands Kampioenschap  biedt genoeg 
inhoud om een zelfstandig evenement te zijn. Maar al met al hebben onze SKNers en alle andere sporters er een 
spannende wedstrijd van gemaakt en er alles aan gedaan om hun beste resultaat neer te zetten! Dank ook aan de 
vrijwilligers en het Organisatie Comité van de KNSB die voor en tijdens de week keihard gewerkt hebben! 



                 

 

Baukje van Kuijlenborg (BKV) wint Nederlands Kampioenschap  
Basic Novice A en Challenge Cup op één dag 

 
 
 
De 13jarige Baukje reed met startnummer 1 een prima kür en met 34.20 bleef zij de 
beste in een deelnemersveld van 13 meisjes. Het zilver en brons was bij de CC en 
dus ook wat het NK betreft voor Melissa Hopman (AIJC) en  Eline Seuren  net als 
Baukje van de kunstrijvereniging BKV. Een mooi Nederlands succes bij deze 
Internationale wedstrijd .  

 
           
 

 
 

 
 
 
 
Spannende strijd in de categorie Advanced Novice wordt 
gewonnen door de 12-jarige Lindsay van Zundert (DDD) 

 
Lindsay stond na de korte kür tweede ( 27.90)  achter Dani Loonstra (29.02) beiden 
van DDD. Lindsay ( de jongste deelneemster) reed een indrukwekkende lange kür 
waardoor zij Dani Loonstra nèt voorbij ging in het klassement. 
Lindsay werd kampioene met een totaal van 78.46 .Het zilver was voor Dani Loonstra. 
Het brons ging naar SKN-er Maartje van Veen (BKV) die met twee mooie dubbele axels 
op een totaal van 77.01 kwam. 
De drie jonge dames leverden een prachtige strijd en dat geeft hoop voor de 
toekomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categorie Junioren met wisselend resultaat voor topfavoriete Caya Scheepens ( BKV) 
 
Bij de meeste junioren zat het dit jaar in meerdere opzichten  tegen.  
 
De afschuwelijke val waarbij de 15-jarige Kylie Loots (FSA)  tijdens de lange kür haar enkel brak en gescheurde 
enkelbanden opliep, speelde hier ongetwijfeld een rol in. Na een foutloze korte kür stond Caya Scheepens eerste  met  
4punten verschil vóór Linden van Bemmel (FSA)met op de derde plaats Daisy Vreenegoor (EKIJSA). Kylie Loots die op de 
vierde plaats stond kwam zoals gezegd in de lange kür vreselijk ten val, waarna er een lange onderbreking nodig was 
om haar het ijs af te dragen. De overige rijdsters uit deze laatste groep moesten daarom heel lang wachten. Helaas 
besloot de scheidsrechter niet om ze nog een paar minuten extra inrij-tijd te gunnen. 



                 

 

De 14-jarige Caya Scheepens die een voorbeeldig seizoen achter de rug heeft bleek danig aangeslagen en kon niet meer 
laten zien wat ze allemaal kan, en welke progressie ze dit seizoen heeft gemaakt. 
De titel werd met 1.18 verschil gewonnen door de 19-jarige Daisy Vreenegoor  (die verleden jaar al in de categorie 
Senioren meedeed). Brons was er voor Linden van Bemmel die een constante wedstrijd reed maar er nooit de punten 
voor lijkt te krijgen.  
De eveneens 14-jarige  Sophie Bijkerk (DDD) werd na een sterke kür vierde, zij liet zien dat ze na haar langdurige 
blessure weer helemaal terug is. Sam Jansen ( FSA) werd 5de. 
 
SKN wenst Kylie Loots een spoedig herstel en wij hopen haar snel weer op het ijs te zien! 
 
 

                     
             SKNers Linden van Bemmel (links) brons en Caya Scheepens zilver bij Dames Junioren 

 
Thomas Kennes (BKV) prolongeert  
overtuigend  en moeiteloos Nederlandse Titel. 

 
Thomas was de enige deelnemer bij de mannen senioren wat het NK betreft . 
Wij kunnen er kort over zijn ook hier bewees hij weer hoe zeer hij gegroeid is 
dit seizoen . 
Hij reed een praktisch foutloos parcours en werd met 169.94 voor de vierde 
keer Nederlands Kampioen.  
Wat de Challenge Cup betreft wist hij zich knap op de zesde plaats te 
handhaven. 
Een perfecte afsluiting van zijn succesvolle seizoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 

Niki Wories (DDD) wint derde Nederlandse Titel 
 

Het was de eerste wedstrijd van het seizoen voor Niki die het hele seizoen 
gekampt heeft met ernstige blessures. 
Of het verstandig was het NK als eerste wedstrijd te kiezen In elk geval was het 
meer dan moedig. Onze sport is zo zwaar en Niki had het erg moeilijk in de 
korte kür en ook de volgende dag om half negen ’s morgens ( wat een 
belachelijke tijd) tijdens de lange kür. 
Zij prolongeerde haar titel met 98 punten in een wedstrijd waar ook zij 
trouwens de enige Nederlandse deelneemster was. 
Het belangrijkste is  dat ze weer terug is en zoals altijd gemotiveerd om vol te 
gaan voor deelname aan de Olympische Winterspelen volgend jaar in 
PyeongChang. 
In deze brief kunt u ook haar bericht lezen …hoe het nu verder moet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thomas Kennes redt net de finale van het EK niet Niki Wories trekt zich terug met 
blessure. 
Thomas reed bij het EK in het Tsjechische Ostrava een foutloze kür en met 52.95 werd hij 28ste . Dat betekende dat 
Thomas 2.25 van de finale verwijderd was en zich er nu heel erg van bewust is dat hij volgend jaar tenminste Triple-
Triple moet springen omdat het mannen-kunstrijden gewoon zo enorm breed en van hoog kaliber is. 
Maar met zijn talent, ijver en doorzettingsvermogen zal het hem vast en zeker lukken. 
Want in Almaty, Kazachstan, tijdens de Winter Universiade en met een sterk deelnemersveld, haalde hij de finale wel! 
(zie verder in deze nieuwsbrief) 

 
 
Bijzondere prestaties dit seizoen 
 

 
 
 
BAUKJE VAN KUIJLENBORG (13) wint Nederlands Kampioenschap Basic Novice A en pakt in de zelfde 
wedstrijd brons bij de Challenge Cup. 
 
 
 
 
MIKAI VAN OMMEREN (12) haalt in het begin van het seizoen in de categorie Advanced Novice in 
Zagreb een totaal van 82.45, hiermee zette zij de toon want in deze categorie bleef het de hoogste 
score van het seizoen. 
 
 
 
 



                 

 

ISABELLA SMIT (12) wint 4 van de 5 selectiewedstrijden voor selectie CC/NK in de categorie 
Advanced Novice. 
 
 
 
 
 
 
LYNDSAY VAN ZUNDERT (12)  wordt als jongste deelneemster Nederlands Kampioene Advanced 
Novice. Bij de Coupe du Printemps in Luxemburg in maart deed zij het internationaal ook goed met 
de vierde plaats in de lange kür en 6de plaats in het eindklassement. 
 
 
 
 
 
SAM JANSEN (15) wint in de categorie Junioren de Internationale “Ice Talent Trophy” in België. 
 
 
 
 
 

 
 
CAYA SCHEEPENS (14) heeft een uitstekend seizoen achter de rug. 
In de vorige nieuwsbrief in januari berichtte wij reeds dat Caya een droomdebuut in haar nieuwe 
categorie Junioren gemaakt had. Die trend heeft ze knap door kunnen zetten in de rest van het 
seizoen. Met een Personal Best Score twee maal boven de 114 punten ( ook internationaal bij de 
Sofia Trophy in Bulgarije) kan zij terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. 

 
 

 
THOMAS KENNES (20) toont constante groei en is internationaal op de goede weg. 
Met internationaal een verbetering van 20 punten van zijn Personal Best Score heeft hij een 
leerzaam en mooi seizoen afgesloten. 
 
 
 

 
Het verslag van Sam Jansen over haar ervaringen tijdens EYOWF. 
 
Van vrijdag 10-01-2017 tot 18-01-2017 ben ik door het NOC-NSF en de KNSB voor Nederland uitgezonden om deel te 
nemen aan het Europese Jeugd Olympische Festival in Erzurum Turkije. Dat was erg spannend, voor het eerst zonder 
mijn ouders naar een wedstrijd in het buitenland. 
 
We vertrokken vrijdagmiddag met 15 sporters naar Genève waar we hebben overnacht. Zaterdagochtend vlogen we 
samen met de Franse ploeg naar Erzurum. Daar werden we opgewacht door Francesco Wessels van het NOC-NSF en 
werd de kamerindeling bekend gemaakt. Ik lag op een kamer met 2 meiden van shorttrack, dat was superleuk en erg 
gezellig. 



                 

 

Op zondag heb ik 2 keer goed kunnen trainen met Jerome Blanchard. Helaas kon ik in de 
avond niet mee naar de openingsceremonie van het festival, omdat ik de volgende ochtend 
al mijn korte kür moest rijden. Een hele avond staan in een koud stadion (-18 gr.) is 
natuurlijk geen goede voorbereiding. 
 
Maandagochtend ben ik met Jerome naar de ijsbaan gegaan om mij voor te bereiden en een 
goede warming up te maken. Een aantal sporters en een groot deel van begeleiding zaten 
op de tribune om mij te steunen, dat was echt tof. 
 
De korte kür ging best goed, al zaten er wel wat foutjes in die verbeterd moeten worden. Ik 
eindigde uiteindelijk als 10e met 37,89. 
 
Op woensdag reed ik de lange kür, die ging minder goed dan ik had gehoopt. Na mijn val bij 
de triple spot stokte mijn adem, ik kreeg haast geen lucht meer. Dat kwam door de hoogte, 
want Erzurum ligt op een hoogte van 1756 meter! De rest van de kür ging daardoor niet 
lekker en ik ben uiteindelijk als 16e geëindigd. De rest van de week heb ik andere sporten 
gekeken en de andere sporters van team Nederland aangemoedigd. 
 
Zaterdag zijn we weer terug naar Nederland gevlogen en daar stonden mijn ouders en nog 
vele andere mensen in het oranje ons op te wachten. Heel leuk! 
Een hele mooie en leerzame ervaring!  
 
 

        Sam Jansen 
 
 
Winter Universiade 2017 (Almaty, Kazachtsan) verslag van Thomas Kennes 
 
Ik vloog op maandagochtend, een dag na het Europees Kampioenschap, richting Almaty (Kazachstan). Voor mij was dit 
de eerste keer dat ik buiten Europa een wedstrijd moest rijden. Viola Striegler heeft mij begeleid bij de Winter 
Universiade. Viola was voor mij geen onbekende, want ik heb afgelopen zomer meerdere weken in Berlijn bij haar 
getraind.  
Mijn eerste indruk toen ik aankwam in het atletendorp was overweldigend! Alles werd vanaf het begin perfect 
georganiseerd en bij vragen of problemen stonden en duizenden vrijwilligers voor je klaar.  
 
De eerste dag in Almaty begon eigenlijk al direct bij aankomst. Het tijdsverschil met Nederland is vijf uur (In Kazachstan 
is het vijf uur later). Ik kwam om 05:30 uur in de ochtend aan in Almaty en mijn eerste training vond direct op diezelfde 
ochtend plaats om 11:45 uur in het grote stadion. Helaas liep het anders, mijn bagage was vertraagd en op dat moment 
was het nog onzeker hoe laat het aan zou komen. De tweede training die dinsdag, om 17:25 uur gepland stond heb ik 
helaas ook moeten misse. 
  
Gelukkig kwam alles op woensdag eindelijk aan, hierdoor was woensdag pas mijn eerste training na de korte kür, die ik 
de vrijdag ervoor, op het EK in Ostrava had gered.Ik zat vol energie en was klaar voor mijn eerste training, die verliep 
heel stabiel, waardoor ik er veel zelfvertrouwen uitgehaald heb. Ook mijn training op donderdag verliep erg goed. 
Vrijdag moest het dan gaan gebeuren tijdens de korte kür.  
 
Ik mocht als 7e in een groep van 36 mannen van hoog niveau mijn korte kür rijden. Op een prachtige ijsbaan, helemaal 
uitverkocht, heb ik een van de beste korte kuren van mijn carrière tot nu toe gereden. De adrenaline, kracht, en 
zelfvertrouwen die door mijn lichaam gierden was te gek. Ik werd zo sterk van de uitverkochte Almaty Arena. Mijn korte 
kür werd beoordeeld met 59,04 punten en dit was ook de beste score van mijn seizoen. Met 59,04 punten heb ik mij als 
19e gekwalificeerd voor de finale. Een geweldig gevoel. Eindelijk had ik mij op een groot toernooi gekwalificeerd voor de 
finale, het geen mij de afgelopen twee jaar niet lukte. 



                 

 

Zaterdag heb ik mijn lange kür gereden. Mijn allereerste lange 
kür in een finale van een groot toernooi. Opnieuw in een 
uitverkochte Almaty Arena mocht ik aan de bak. Met een 
stabiele lange kür heb ik 115,53 punten gehaald, wat mij een 
20e plaats opleverde bij de lange kür. Mijn totaalscore was 
174,57. Deze totaalscore was genoeg om mijn 19e plaats te 
behouden in het eindklassement. Na mijn kür kon ik genieten 
van de rest van de wedstrijd met verschillende wereldtoppers.  
 
Zondagnacht vloog ik weer terug. Terug in Nederland heb je 
pas echt in de gaten wat je meegemaakt hebt en dat het een 
ervaring is die je nooit meer zult vergeten!  

Thomas bedankt SKN al wachtend op de waardering van de jury 
 
Juniorkampioene 2016 Kyarha van Tiel over haar gemiste seizoen 

 
 
Helaas kon ik door een blessure het afgelopen seizoen geen wedstrijden schaatsen heel 
jammer omdat ik met mijn 18de plaats verleden jaar bij het WK junioren echt de smaak te 
pakken had en dit jaar nog beter wilde presteren. 
Het gaat nu gelukkig veel beter met me en ik ben weer bijna volledig hersteld. Sinds 
februari heb ik een nieuwe trainster: Susan Mason. Tot nu toe loopt alles goed op 
schema. Dus hoop ik  al vroeg in het seizoen te kunnen starten met wedstrijden. 
Aankomende zomer ga ik op trainingskamp naar Spanje. Ik heb er enorm veel zin in en 
kan niet wachten om de internationale competitie weer aan te gaan. 
 
 
               
 

          Kyarha van Tiel 

 
Verslag SKN maart kamp door Caya Scheepens  

Hallo, ik ben Caya  Scheepens en ik heb van  Zondag19 
maart tot en met zaterdag  25 maart 2017 samen met nog 
10 andere talenten meegedaan aan het 15e SKN kamp op 
de Uithof in Den Haag. 
Tijdens het kamp werden we gecoacht door 
hoofdcoach Chris Howarth en de bekende Franse 
choreograaf Benoit Richaud. Tijdens dit kamp werd vooral 
de focus gelegd op schaatsvaardigheid en expressie, ik 
kan niet wachten tot ik het kan toepassen in mijn 
trainingen. 
De lessen van Benoit Richaud vond ik zwaar maar wel heel 
fijn. Hij doet passen die helpen bij je schaatsvaardigheid 
maar die je ook kan gebruiken voorafgaande aan een 
sprong.In de afgelopen 7 dagen van het kamp heb ik veel 
bijgeleerd en die dingen ga ik zeker toepassen. Het was ook 
weer heel fijn om met Chris Howarth te werken, zijn 
positiviteit en goede aanwijzingen helpen je in het  

verbeteren van je sprongen en vertrouwen in je eigen kunnen 
      Benoit Richaud aan het werk met het team 
 



                 

 

 
Para medisch begeleiding door San Twee 
Een goede fysieke en mentale fitheid is zo belangrijk voor topsporters! We hechten daarom veel belang aan goede 
paramedische begeleiding. En we willen op een centraal punt op de hoogte zijn van de fysieke conditie van de rijders 

i.v.m. een verantwoorde deelname aan de 
SKN trainingskampen. 
Daarom zijn we ook zeer gelukkig met de 
ondersteuning van Marije Hoogduin en haar 
fysiotherapie praktijk San Twee in Haarlem. 
De praktijk werd in 2016 nog door hun 
patiënten beoordeeld met een 8,8. SKN 
rijders krijgen jaarlijks voorafgaand aan een 
nieuw seizoen een fysieke check up en San 
twee organiseert de off ice training in de 
trainingskampen. Bij een blessure kunnen de 
rijders via San Twee of hun eigen 
paramedische begeleiders zo snel mogelijk 
tot een juiste diagnose, behandelplan en 
uitvoering komen. Inzet van de noodzakelijke 
specialismen is daarbij ook zeer belangrijk.  
 
 

                                    Off-ice met Marije Hoogduin 
 

                                                                                                                               
 
Door Marije is contact gelegd met Boni Rietveld, orthopeed in Den Haag 
en initiatiefnemer en drijvende kracht achter het Medisch Centrum voor 
Dansers en Musici in den Haag. Hij zet zich al jaren in voor alle 
Nederlandse topdansers. En hij heeft zich ook bereid verklaard dit te 
willen doen voor SKN-rijders. Uiteraard zijn wij hem daar zeer 
erkentelijk voor. 
 
 
 

   Boni Rietveld 
 

Geplande SKN Kampen 2017-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
         10  t/m 16 juli  2017  De Uithof   Den Haag 
         10  t/m 16 oktober 2017   De Uithof   Den Haag 
           2  t/m     8 januari  2018   De Uithof   Den Haag 
          19 t/m 25 maart   2018   De Uithof   Den Haag 
 
     



                 

 

 
Niki Wories over…”Hoe het nu verder moet”    

 
Na een heel seizoen van letterlijk vallen en opstaan. Twee voet operaties, 
bronchitis en een gekneusde rib tot vijf hersenschuddingen waardoor ik 
uiteindelijk zelfs in het ziekenhuis belandde bleef ik positief. Elke keer als ik 
weer een beetje beter werd en ik het ijs weer begon te voelen gebeurde er 
iets dat mij weer 10 stappen achteruit zette, maar tien stappen achteruit 
of niet, ik heb ondanks al deze tegenslagen dit seizoen nooit getwijfeld aan 
het feit dat ik sterker terug zou komen dan ooit.  
 
Ben het hele seizoen positief gebleven en in tijden dat niemand in mij leek 
te geloven doorgevochten voor wat ik wil, namelijk de Olympische spelen. 
NIETS HOUDT MIJ TEGEN!! Mijn eerste doel was  het behalen van het WK. 
In mijn achterhoofd wetende dat dit een grote kans is om mijzelf te 
kwalificeren voor de Olympische spelen. Na keihard werken samen met 
mijn trainersteam leek het me te gaan lukken. Na een moeilijk NK dit jaar 
waar ik zeer zeker nog niet klaar voor was heb ik hard getraind om mijzelf 
weer sterk te maken en dat resulteerde op foutloze kuren in de trainingen.  
 
Jammer genoeg heb ik te weinig wedstrijden kunnen doen dit seizoen 
waardoor ik niet aan de Nederlandse eisen heb kunnen voldoen en werd ik 
dus ,ondanks dat ik de ISU eisen heb gehaald en er echt klaar voor was, 

niet gestuurd, balen maar regels zijn regels. Dit was natuurlijk een klap in mijn gezicht wetende dat ik eindelijk weer kon 
presteren!! Maar ik geef niet op, ik blijf in Canada voorlopig om mij voor te bereiden op het belangrijkste seizoen dat ik 
ooit gehad heb, het Olympische seizoen!!  
 
Niemand houdt mij tegen, ik ga er ALLES aan doen om die kwalificatie alsnog te halen met een nieuwe kür en een 
nieuwe Niki!! De strijd is nog niet gestreden en wat mij betreft ga ik het winnen!! Stop thinking, Start believing, Stop 
trying, Start achieving!! 
 
Dank voor uw steun aan SKN en help ons verder! 
 
SKN dankt haar hoofdsponsor Euronics, sponsoren, donateurs en supporters voor hun geweldige steun en financiële 
bijdragen. Zonder deze steun zou het ons niet lukken. Wij vinden het fantastisch dat zij het Nederlandse kunstrijden 
een warm hart toedragen.  
In deze nieuwsbrief staat welke ontwikkeling onze Toptalenten hebben doorgemaakt het afgelopen seizoen en hoe de 
bijdragen van sponsoren en donateurs hiervoor hebben gezorgd. Maar er is nog heel veel te doen en er zijn nog zo veel 
dromen om te verwerkelijken. Denk aan de buitenlandse zomerstages die eraan komen. Ook hier gaan een aantal van 
onze Toptalenten naar toe. Op deze manier zullen zij nog meer groeien en komt het doel internationaal als sport weer 
meetellen, steeds dichterbij!  
Daarom vragen wij onze sponsoren en donateurs om ons voor langere tijd te blijven ondersteunen. Het is een lange 
weg naar de Top en daar is veel geld voor nodig. Wij hopen dan ook nieuwe bijdragen tegemoet te kunnen  zien. Voor 
meer informatie over de mogelijkheden voor sponsoren en donateurs verwijzen wij naar onze website: 
http://www.sknfonds.nl/donateurs/  
 
Huidige Donateurs 
Indra Aerts, Jan Aerts, Elly Anakotta-Manuputty, Irene Asscher-von der Fuhr, Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, 
Serge van Bemmel, Bob Berkman, Emmy Berkman, Ed van Biezen, Charlotte Bon, Cari en Martijn Braun, Mea Braun, 
Julian Carroll, Rita van Doorenmaalen, Fred van Dorp, Paul Engel, Anna Engel-Tetelepta, Jan van den Elshout 
Kunsthandel, Adie Erkelens-Lamers, Henk+Troy Engelbracht Hunter, Jeannine Ferir, Christine Grit, Rita Hissink, Jan 

http://www.sknfonds.nl/donateurs/


                 

 

Holleman, Robert Hund, Lydia Huveneers, Hennie Kuiper, Karin Kraaijkamp, Ger van der Made, Theadora van der Made-
Uniken Venema, Agnes Manuputty-Schröder, Sanne Meeder, Charlotte Meynen, Paul Meynen, Peter Moormann,  
Helma Neppérus, Annemarie en Tom Okker, Zora Pattikawa, Leentje Pattikawa-Hehamahua, Clara Prinsze, Herman 
Quarles van Ufford, Anton Rhebok, Jaap Rijks, Annelies Rijks-Schuil, Gerard T. Romijn, Jan R. Romke de Vries, Nini 
Scholtz-Braun, John Settels & Sheila Robbie, Lucia Settels, Mart Smeets, Jan de Smet, Annie Smid, Theo en Lia Smit-
Klozen, Priscilla en Claudia Smol, Arie van der Spek, Willem Tates, Johanna Themelakis-Dijkstra, Ronnie Tober, Wouter 
Toledo,, Petra Veldhuis, Leo van Vliet, Mary Voeten, Anita van Wijk, Marijcke Willink-de Langen, Decorette Zaandam, 
Hans van Zetten En verschillende anonieme donateurs 
 

             
                     
Wat heeft SKN Sponsors en Donateurs te Bieden ? 

1. SKN biedt u een goed gevoel, omdat al onze sponsors, donateurs en supporters bijdragen aan het 
verwezenlijken van de dromen en ambities van jonge Nederlandse kunstrijtalenten.  

2. Vermelding in onze nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte houden van de stand van zaken, van de prestaties 
van onze SKN-Toptalenten en van onze initiatieven en activiteiten.  

3. Vermelding op de informatieve en actuele SKN-website. 
4. Uitnodiging voor SKN-evenementen.  
5. SKN heeft de SBBI status (Sociaal Belang Behartigende Instelling-status). Zo worden financiële middelen 

optimaal besteed aan het doel van de stichting, te weten het ontwikkelen van Nederlands kunstrijtalent. Dit is 
goed nieuws voor sponsors, voor donateurs en voor de stichting.  

6. Bankrekeningnr. SKN  154 388 734 - t.n.v. St. Kunstrijden Ned. te Haarlem 
7. IBAN nr. NL 60RABO 0154388734 - BIC RABO NL 2 U 
8. Voor een directe bijdrage via onze website klik hier http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/ 

                 

Met heel veel dank aan onze sponsors en alle donateurs voor het seizoen 2016/2017 

Stichting Kunstrijden Nederland Architect Berlagerlaan 105, 2552 ZE, Den Haag  www.sknfonds.nl 

http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/
http://www.sknfonds.nl/


                 

 

 
 


