
                                                                                                                                    

                                                                                                

      

      Nieuwsbrief Nr. 13                                                                                            September   2017 

 
Beste SKN Vrienden In deze dertiende aflevering van onze nieuwsbrief blikken we kort terug op 
het afgelopen seizoen maar kijken we vooral vooruit naar het Olympisch Seizoen 2017/2018. 
 
Voor het eerst in onze nationale kunstrijgeschiedenis werd de “Sjoukje Dijkstra Trofee” 2017 
gewonnen door een man. Thomas Kennes was de best presterende kunstrijder van het 
afgelopen seizoen, een ware opsteker voor het mannen kunstrijden in Nederland. De andere 
KNSB prijs de “ Joan Haanappel Aanmoedigingsprijs” 2017 ging zeer verdiend naar de 14jarige 
Caya Scheepens die heel veel vooruitgang boekte het afgelopen seizoen. 
 

Uiteraard kijken we ook naar de belangrijke wedstrijdkalender voor het Olympische seizoen. Wij zijn blij te kunnen 
melden dat Nederlands kampioene Niki Wories fit is. Tijdens de Nebelhorn Trophy van 27-30 september in 
Oberstdorf heeft zij de laatste kans Nederland te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen in PyeongChang. 
Ook Thomas Kennes is van de partij in Oberstdorf maar voor hem komt kwalificatie voor de O.S. 2018 mogelijk te 
vroeg, hij heeft zijn zinnen vooral gezet op de Winterspelen van 2022 in Peking.     
 
Het is vier jaar geleden dat SKN het eerste Toptrainingskamp organiseerde. Inmiddels starten wij op 10 oktober op 
onze thuisbasis De Haagse Uithof met de zeventiende editie. Omdat het kunstrijden zo’n moeilijke technische sport 
is zien wij nu pas écht hoe de sport in Nederland evalueert en breder wordt. We zijn blij dat wij met dit initiatief het 
kunstrijden in ons land nieuw leven hebben kunnen inblazen en daarmee de geselecteerde sporters meer kans 
bieden in deze moeilijke sport verder te komen. Wij wensen al onze SKNers in de verschillende categorieën een 
succesvol seizoen 2017-2018 toe.  
 
Ik ben onze hoofdsponsor EURONICS en onze andere sponsors, donateurs, supporters, coaches en ouders dankbaar 
voor hun inzet. Niet alleen steunen velen SKN financieel, talloze mensen spannen zich in ter ondersteuning van onze 
doelstelling het Toptalent te laten schitteren en de sport internationaal weer op de kaart te zetten. Om dit doel te 
kunnen bereiken is geld, tijd en energie nodig. Wij blijven volop bezig om nog meer sponsoren en donateurs te 
interesseren om het mogelijk te maken steeds betere voorwaarden te kunnen scheppen voor onze talenten. Laten 
we hopen dat Nederland in 2018 voor het eerst sinds 1976 weer deelneemt aan de Olympische Winterspelen dat 
zou een boost van jewelste geven!  
 
Tot slot laat ik u weten dat we onze sponsors, donateurs en supporters ook dit jaar weer zullen uitnodigen om 
tijdens de SKN Toptrainingsstage begin januari één van de trainingen bij te wonen, de bijzonderheden daarover leest 
u verder op in deze nieuwsbrief. 
 
SKN houdt u op de hoogte.  
 
Hartelijk dank voor uw steun!  

 
Joan Haanappel 
Voorzitter  



                                                                                                                                    

                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caya Scheepens wint KNSB “Joan Haanappel Aanmoedigings Prijs" 
2017 

Tijdens het SKN zomerkamp zijn in de Haagse Uithof de KNSB prijzen voor het 
afgelopen seizoen uitgereikt. 
Caya Scheepens won na een succesvol seizoen zeer verdiend de Aanmoedigings 
Prijs. 

 
Caya Scheepens ontvangt financiële steun van het “Yvonne van 
Gennip Talent Fonds” 

Omdat Caya in verband met deelname aan de ISU Junior Grand Prix in Salzburg zelf niet 
aanwezig kon zijn, namen haar ouders op woensdag 30 augustus de schenking in 

ontvangst. Caya had een aanvraag voor ondersteuning bij het Yvonne van Gennip Talent Fonds ingediend en is door het bestuur 
van het fonds uitgekozen. Via het fonds zijn meerdere sporters uit diverse sporten gekozen voor deze financiële ondersteuning. 

Thomas Kennes wint KNSB "Sjoukje Dijkstra Trofee"2017 als beste kunstschaatser van het 
seizoen 

 

 

Thomas Kennes wint als eerste man in de Nederlandse kunstschaatshistorie na een zeer geslaagd seizoen de 
"Sjoukje Dijkstra Trofee". 
Een doorbraak voor het mannen kunstrijden, laten we hopen dat dit andere jongens inspireert om deze prachtige 
technische sport te gaan beoefenen. 
                   



                                                                                                                                    

                                                                                                

 
Onze drie nieuwste SKNers 

                                                            

Links naar rechts Melissa Hopman (13) Lindsay van Zundert (12) en Mikai van Ommeren (12) 
 
Het SKN Zomerkamp in de Haagse Uithof was super! 
 

             
 
 
Het was fantastisch dat onze thuisbasis de Uithof deze zomer open bleef! Er is heel hard getraind in de zeven dagen dat het 
kamp duurt, dit in tegenstelling tot vele andere kampen die meestal een week van vijf dagen maken. Omdat onze kampen 
dankzij onze sponsors en donateurs gratis zijn voor de SKNers (iets wat nergens ter wereld het geval is) proberen wij er zo veel 
mogelijk uit te halen voor onze talenten. 
 
Internationaal bekende choreografen maken küren voor een aantal SKNers. 
 
Als het goed is, wordt het extra genieten het komend seizoen omdat enkele van onze SKNers hun küren hebben laten maken 
door internationaal bekende choreografen. Bénoit Richaud tekent voor de nieuwe korte en lange kür van Nederlands kampioen 
Thomas Kennes.  
Linden van Bemmel bezocht het zomerkamp van Bénoit Richaud en Linda van Troyen in Courchevel en behalve heel 
hard trainen, werd daar voor haar ook een nieuwe lange kür gemaakt door Bénoit, terwijl voormalig viervoudig 
Amerikaans kampioen Jeremy Abbott haar nieuwe korte kür van choreografie voorzag. Ook Mikai van Ommeren 
heeft twee nieuwe küren met de signatuur van Bénoit Richaud. Bénoit was de afgelopen twee jaar tijdens het SKN- 
maartkamp verantwoordelijk voor o.a. betere schaatsvaardigheid, houding en choreografie. 



                                                                                                                                    

                                                                                                

 

                                                                                  
                   Bénoit Richaud met Thomas Kennes                                                                         Linden van Bemmel met Jeremy Abbott                  
 
 
Kyarha van Tiel fit en klaar voor het nieuwe seizoen. 

 
 
 
Na een seizoen gemist te hebben door een ernstige rugblessure is Kyarha van Tiel hongerig 
naar haar eerste wedstrijd eind september tijdens de eerste selectie wedstrijd van het 
seizoen. Kyarha’s nieuwe lange kür is gemaakt door Adám Sólya die bekend is door de 
prachtige küren die hij o.a. maakt voor de succesvolle Belgische kampioenen broer en zus Jorik 
en Loena Hendrickx.  
 
 
 
 
 
 
 

Kyarha van Tiel met Adám Sólya 
 
Een aantal SKNers hebben tijdens hun vakantie deelgenomen aan gerenommeerde internationale 
zomerkampen 
Onze Nederlandse kampioene Niki Wories traint sinds twee jaar permanent in Montreal bij Bruno Marcotte, dit is een 
uitzonderingssituatie die veel opofferingen vraagt maar wel heel doeltreffend is. Thomas Kennes gaat een paar keer per jaar 
naar Berlijn waar hij werkt met de Duitse Viola Striegler die zich vooral heeft toegelegd op het coachen van mannen. Voor 
Thomas is dit een perfecte gelegenheid om zich te meten met sommige van zijn concurrenten. Hij is net terug van een stage van 
zes weken ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zowel Niki als Thomas komen later in deze nieuwsbrief met een kleine 
voorbeschouwing op hun komende seizoen. 
 

• Lindsay van Zundert en Linden van Bemmel waren bij het kamp van de Belgische Linda van Troyen en Bénoit 
Richaud in Courchevel in de Franse Alpen.  

• Caya Scheepens en Maartje van Veen reisden af naar Pinzola in de Italiaanse Dolomieten om daar te trainen 
met de bekende Franse coach Pierre Trente.   



                                                                                                                                    

                                                                                                

 
• Sophie Bijkerk ging naar het Oostenrijkse Telfs om te trainen met de Hongaarse coach Andras Szaras.  
• Kyarha van Tiel, Linden van Bemmel en Isabella Smit namen deel aan de trainingsstage van de Belgische 

coach Carine Herrygers in Turnhout.  
 

                            
     L naar r  Linden van Bemmel,  Carine                          Lindsay van Zundert  in Courchevel                                 Sophie Bijkerk met Andras Szaras 
   Herrygers, Kyarha van Tiel, Isabella Smit                                                                                             
  
 
Drie SKNers die heel hard werken om blessurevrij te worden. 
 
Links Sam Jansen die aan het herstellen is van een schouderblessure die haar de hele zomer dwarsgezeten heeft. Het gaat nu 
gelukkig weer een stuk beter, en ze doet er alles aan om haar conditie op pijl te houden. In het midden Kylie Loots die na haar 
vreselijke enkelbreuk tijdens de NK nog steeds druk aan het revalideren is. Zij doet dit o.a. door middel van het beoefenen van 
Yoga, Thai Chi, Pilates en krachttraining zodat zij vooral soepel, lenig en sterk blijft. Nederlands kampioene Basic Novice Baukje 
van Kuijlenborg springt een gat in de lucht want ze heeft nauwelijks nog last van haar rugblessure, zij is helemaal klaar voor het 
nieuwe seizoen. 
 
 

      
          



                                                                                                                                    

                                                                                                

                                                                       
 
Uitzending naar ISU Junior Grand Prix  

 
 
 
 
 
 
De KNSB heeft de twee beschikbare wedstrijden in het kader van de ISU Junior Grand Prix 
toegewezen aan Caya Scheepens en Sam Jansen dit naar aanleiding van hun prestaties 
tijdens het afgelopen seizoen. 
Caya Scheepens bijt de spits af bij de tweede Grand Prix van 31 augustus-2 september in 
Salzburg. Sam Jansen zal mits zij vormbehoud toont van 11-14 oktober in Bolzano bij de 7de 
JGP starten. 
Sam heeft pech met een langdurige schouderblessure, mocht dit haar beletten op tijd 
weer in vorm te zijn zal Kyarha van Tiel in Bolzano haar plaats innemen. 
 
 

 

    
    Caya samen met coach Susanne  
    Cerez  op weg naar Salzburg 
 

 

Ik kijk enorm uit naar aankomend seizoen (Bericht Thomas Kennes) 

Afgelopen seizoen heb ik mooie prestaties neer mogen zetten. Mijn doel is om dit seizoen beter te zijn. Ik wil een hogere PB en 
een mooie klassering op het EK.  

 
De zomerperiode is bijna afgelopen, Ik ben erg blij met hoe ik de afgelopen zomer 
doorgekomen ben. Mijn low season is begonnen met het SKN kamp afgelopen maart. 
Dit was een geweldig kamp met top choreograaf Benoit Richaud. Eind juni kreeg ik de 
mogelijkheid om mijn beide kuren door hem te laten maken. Hier ben ik erg blij mee 
en ik kan niet wachten ze aankomend seizoen te laten zien. Voor de rest heb ik mijn 
off season trainingen in Berlijn en Den Bosch voortgezet. In Berlijn deed ik dit bij de 
Duitse bondscoach Viola Striegler.  
 
Mijn seizoen gaat beginnen in het eerste weekend van september. Dit is redelijk 
vroeg in het seizoen. Ik heb voor deze wedstrijd in Celje (Slovenië) gekozen omdat ik 
dan nog voldoende tijd heb om kleine details aan te passen aan mijn kür voordat de 
Nebelhorn Trophy van start gaat. Deze wedstrijd zal eind september plaatsvinden in 
Oberstdorf.  
 
Verder is mijn planning om veel internationale wedstrijden te gaan rijden. Dit om 
optimaal in vorm te zijn tijdens de Europese Kampioenschappen in januari 2018. 
Aangezien ik dit seizoen een technisch moeilijkere kür gepland heb, hoop ik met een 
foutloze kür de finale van het Europees Kampioenschap te halen.  
 

                                                                      Tot slot wil ik natuurlijk mijn Nederlandse titel prolongeren!  
 



                                                                                                                                    

                                                                                                

Nieuw jaar nieuw doel (Bericht Niki Worries) 

Nadat ik vorig jaar met een positief gevoel heb kunnen afsluiten sta ik 
nu aan de start van het nieuwe seizoen. Een van de belangrijkste 
seizoenen ooit, Olympic season!! Het gaat zwaar worden, het gaat 
bijzonder worden, het gaat super worden maar het gaat vooral een 
hele grote nieuwe stap zijn richting mijn doelen. Het wordt niet 
gemakkelijk maar ik heb een super team om me heen die samen met 
mij  zich voor 1000% gaan inzetten om mijn Olympische droom waar 
te maken. Stop thinking Start believing, Stop Trying, Start Achieving!! 
 
 
 
 
 
 
                          

L naar r Liam Firus, coach Bruno Marcotte, Niki en Elladj Balde 
 
Een bericht van SKN- hoofdcoach Chris Howarth 

 
“We had another fantastic camp in July, where all the skaters worked really hard. Melissa Hopman 
joined the group for the first time and even celebrated her 13th birthday during the camp which was a 
lot of fun. Some of the skaters have returned from injury and for me it was a real thrill to see Kyarah in 
such great physical form and roaring to go after such a difficult year. All the skaters have a story to tell 
from the previous year and are using the experiences in a positive way as they move on to a new 
competitive season. 
 
It is always a joy to travel to the Netherlands and work with the 
team after a three or four month period. I am always amazed at 
the progress the skaters make in that short period. So as we look 
forward to a new competitive season the next camp will be a tough 

one. The focus will be running the programs multiple times, conditioning and mental 
preparation to give them every opportunity to achieve their goals for the season. 
           
I am really looking forward to October 10th and working with Team SKN again”. 
 
 

                                   
                                                                                                                                                                                        Melissa met haar SKN verjaardags taart 
 
Geplande SKN Kampen 2017-2018 

 

 

 

 

 

                                                                             
                                                         
                    10  tot en met  16 oktober  2017     De Uithof         Den Haag 

       02  tot en met  08 januari    2018     De Uithof         Den Haag 
                     03  tot en met  09 april        2018     De Uithof         Den Haag 

 
 



                                                                                                                                    

                                                                                                

 

Wedstrijdkalender 2017-2018 

 

 
 
 
Uitnodiging Sponsors en Donateurs 
SKN zal ook dit seizoen traditioneel haar Sponsors en Donateurs uitnodigen voor het bijwonen van een training en 
een aansluitende ontmoeting met onze sporters, Chris Howarth en het SKN bestuur. Deze ontmoeting staat gepland 
voor vrijdag 5 januari 2018 tijdens ons trainingskamp van 2 t/m 8 januari. Zet deze datum dus alvast in uw agenda, 
wij verheugen ons op een grote opkomst. 
 

      
 
SKN Heeft Uw Steun Hard Nodig!  
 
SKN heeft afgelopen jaar veel te danken gehad aan de geweldige steun en financiële bijdragen van haar 
hoofdsponsor Euronics, sponsoren, donateurs en supporters. Zonder deze steun lukt het ons niet. Wij vinden het 
fantastisch dat zij het Nederlandse kunstrijden een warm hart toedragen. Een aantal doelen zijn bereikt, waaronder 
het belangrijkste: betere prestaties en een breder wordende sport. 
 
Ook voor komend seizoen staan er weer 4 trainingskampen in de planning. Er zijn nog steeds voldoende dromen te 
verwezenlijken, we willen immers dat onze Toptalenten zich blijven ontwikkelen. 
 

De wedstrijdkalender voor het seizoen 2017-2018 kunt u vinden op 
onze website: http://www.sknfonds.nl/wedstrijdkalender/ 

 

 

http://www.sknfonds.nl/wedstrijdkalender/


                                                                                                                                    

                                                                                                

Onze grote wens is door meer financiën te genereren ook individueel meer voor onze sporters te kunnen gaan doen. 
Daarom vragen wij een ieder, onze sponsoren, onze donateurs, onze supporters en vrienden om ons te blijven 
ondersteunen. Het is een lange weg naar de Top en daar is geld voor nodig! Wij hopen dan ook dat onze trouwe 
sponsoren en donateurs, maar ook nieuwe vrienden van SKN, hun bijdrage willen blijven geven. U kunt al vanaf € 25 
donateur zijn.  

 
Vergeet niet dat u het mede mogelijk maakt dat deze sport in Nederland blijft bestaan! 

 
Op onze site (www.sknfonds.nl) vindt u alle informatie. Via de link hieronder kunt u zich direct aanmelden als 
donateur/supporter. Misschien wilt u ook uw vrienden en kennissen informeren over SKN, om zo nog meer mensen 
te enthousiasmeren om ons te steunen http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/  
 
Natuurlijk kunt u uw donatie ook rechtstreeks overmaken op onze SKN bankrekening, RABO Bank te Haarlem, IBAN: 
NL60RABO 0154388734, o.v.v. bijdrage SKN Talenten 2017-2018  
 
SKN heeft geen overheadkosten, geen betaalde directeuren en geen dure huisvesting of een eigen pand. Alle 
bestuursleden doen hun werk zonder enige geldelijke vergoeding, maar wel uit liefde voor het kunstrijden. Alle 
binnenkomende gelden komen direct ten goede aan de ontwikkeling van onze Toptalenten.  
Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun en bijdrage aan SKN.  
 

Wat heeft SKN Sponsors, Donateurs en Supporters 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 - t.n.v. St. Kunstrijden Ned. te Haarlem IBAN nr. NL 60RABO 0154388734 - BIC RABO NL 2 U 
7. Voor een directe bijdrage via onze website klik hier http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/ 

 

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, Michael 
en Marlyse 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, RitaHissink, Jan Holleman, Robert Hund, 
Lydia Huveneers, Hennie Kuiper, Karin Kraaijkamp, Ger van der Made,Theadora van der Made-Uniken Venema, 
AgnesManuputty-Schröder, Sanne Meeder, Charlotte Meynen, PaulMeynen, 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.  

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


                                                                                                                                    

                                                                                                

                               
 

 
                                    Het SKN Team wenst iedereen veel succes! 

 

 
 
Het seizoen 2017-2018 is begonnen! SKN wenst alle deelnemers aan de Nationale en Internationale wedstrijden veel 
succes. Ook dit seizoen wordt natuurlijk ons SKN- Toptalenten Team weer opnieuw samengesteld. Reden te meer 
om hard te werken en te knokken voor goede resultaten! Doe je best en grijp de kans om ook deel uit te kunnen 
maken van ons SKN team. Veel Succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Stichting Kunstrijden Nederland 

                Architect Berlagerlaan 105, 2552 ZE, Den Haag 
                                         +31 6 20 16 81 48 
                                   info@sknfonds.nl 
                                   www.sknfonds.nl 
                            IBAN nr. NL 60RABO 0154388734 
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