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Stichting Kunstrijden Nederland wenst u een gelukkig nieuwjaar, in goede gezondheid en met een
mooie sportbeleving.
Media-dag in Dordrecht
We nemen u allereerst mee terug in de tijd, naar maandag 7 oktober 2013. De dag van de start van
het allereerste trainingskamp van SKN. In de kleedkamer van de Schaatsbaan Dordrecht hielden
SKN-voorzitter Joan Haanappel en SKN-ambassadrice Sjoukje Dijkstra een inspirerende peptalk voor
de veelbelovende SKN-talenten. Het was de aftrap van een leerzame en intensieve trainingsstage
onder leiding van de Canadese topcoach Manon Perron.
Terwijl Manon Perron en de SKN-talenten op het ijs aan de slag gingen, ontmoetten de leden van het
SKN-bestuur en het SKN-Comité van Aanbeveling elkaar in de Sky Bar van het Van der Valkhotel
Dordrecht. Voorzitter Joan Haanappel heette het bestuur en het Comité van Aanbeveling van harte
welkom. Een bijzonder welkom was er voor de twee CvA leden Sylvia Tóth en Paul de Leeuw. Daarna
roemden bestuursleden en het CvA het doorzettingsvermogen en daadkracht van Joan. Deze eerste
kennismaking kenmerkte zich door de bijzonder goede sfeer. Geen van de oud-topsporters van het
CvA had weliswaar ooit een slag op kunstschaatsen gereden, desondanks voelden zij zich in
gezelschap van Joan en Sjoukje zeer op hun gemak binnen de kunstrijwereld. Onder het genot van
een lichte lunch en dito drankje was het ijs tussen bestuur en CvA snel gebroken…
Na de lunch gingen bestuur en CvA naar de Schaatsbaan Dordrecht alwaar de vaderlandse media
waren uitgenodigd voor een persconferentie. De opkomst was overweldigend. Joan en Sjoukje
spraken voor de camera van RTL Nieuws, Hart van Nederland, De Telegraaf TV, regionale TV en voor
de microfoon van NOS Langs de Lijn vol passie over SKN. En Paul de Leeuw liet zich op het ijs met
plezier door de SKN-talenten voortduwen. Na dit vrolijke intermezzo werd de training voortgezet. De
gedrevenheid van zowel de SKN-talenten als van trainster Perron oogstte veel bewondering bij de
CvA leden. Met name de oud-topsporters waren zeer onder de indruk van de professionele houding
en inzet van de SKN-talenten.
Tijdens de persconferentie hield SKN-voorzitter Joan Haanappel een indrukwekkend betoog over de
noodzaak van SKN. Het kunstrijden gaat ten onder aan de hardrijcultuur in ons land. Een poging van
haar om daar binnen de KNSB verandering in te brengen is gestrand op onwil en onvermogen binnen
de schaatsbond. Er is voldoende kunstrijtalent in ons land. Jonge mensen die er alles voor over
hebben om hun talent te ontwikkelen en hun dromen te verwezenlijken. Echter zonder aandacht,
zonder begeleiding en zonder financiële ondersteuning zullen deze jonge talenten verloren gaan.

‘En dat mag niet gebeuren!’ Aldus een gedreven Joan Haanappel. Jonge talentvolle mensen moeten,
waar mogelijk, een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het ontwikkelen van talent is ook het
gedachtegoed van de Silvia Tóth Charity Stichting. Deze stichting ondersteunt het initiatief van SKN
niet alleen financieel, ook knowhow wordt gedeeld.
Niet alleen op en rond de ijsbaan Dordrecht was er veel media-aandacht, daags voor en na deze
meeting stonden er uitgebreide reportages in De Telegraaf, NRC en andere landelijke dagbladen. De
reportages zijn terug te zien op de SKN-website www.sknfonds.nl link video en pers. In de week van
7 oktober had de SKN Facebook pagina meer dan 8000 hits. Een enorme exposure voor het
Nederlandse kunstrijden.
SKN kijkt terug op een fantastische dag. Het kunstrijden leeft wel degelijk in Nederland. Een nieuw
begin met nieuwe kansen voor de toptalenten in onze sport!

Foto: Comité van Aanbeveling met de Nederlandse kampioenen en coach Manon Perron.
Links naar rechts Paul Litjens, Tom Okker, Ria Visser, Hans van Zetten, Michelle
Couwenberg, Florian Gostelie, Paul de Leeuw, Sylvia Tóth en Manon Perron. (Afwezig
Christine Aaftink en Carole Thate).

Trainingskamp
Na de succesvolle media-dag werd er door de SKN-talenten gedurende de hele week keihard
getraind. Niet alleen op het ijs maar ook off ice. De trainingsstage werd zowel door de sporters als de
aanwezige coaches als bijzonder intensief en waardevol ervaren. Het is geweldig dat sommige
talenten zes dagen na afloop van het trainingskamp tijdens de eerste selectiewedstrijd met succes
nieuwe elementen konden laten zien.

SKNers met Paul de Leeuw. Van links naar rechts Linden van Bemmel, Daya Aerts, Jildou
van Vliet, Paul de Leeuw, Lena Slagter en Lucia Settels op de voorgrond Kylie Loots,
Sophie Bijkerk en Kyarha van Tiel
Den Haag
Naar aanleiding van een interview met Sylvia Tóth en Joan Haanappel in het glossy magazine Bij Ons
in de Residentie raakte SKN opnieuw in gesprek met de gemeente Den Haag. Top Sport Den Haag
toonde interesse in SKN, evenals de Haagse kunstijsbaan De Uithof.
Dankzij de samenwerking tussen de Gemeente Den Haag en De Uithof werd op 31 oktober, tijdens
de lancering van het blad Bij Ons in de Residentie, bekend gemaakt dat Den Haag de nieuwe
thuisbasis wordt van SKN. Deze aankondiging werd gedaan door Sylvia Tóth. De Sylvia Tóth Charity
Stichting ondersteunt SKN en Sylvia Tóth is lid van het SKN Comité van Aanbeveling.
SKN is dolgelukkig met de nieuwe thuisbasis. Joan Haanappel reageerde enthousiast: ‘Het
kunstrijden keert terug naar dé kunstrijstad van Nederland. Alle grote internationale wedstrijden
vonden plaats in Den Haag. En voor mij persoonlijk is het heel bijzonder omdat ik in Den Haag ben
geboren en getogen. De cirkel is rond!’

NH Atlantic Den Haag
Er was nog meer buitengewoon goed nieuws. Het NH hotel Atlantic Den Haag is de nieuwe
hotelsponsor van SKN. Op vijf kilometer afstand van het schaatscentrum De Uithof en op nul
kilometer van zee… Hoe mooi kan het zijn!

Op(roep) TV
Joan Haanappel (namens SKN) en Sylvia Tóth (in haar functie als Voorzitter Den Haag 200 jaar
Koninkrijk) waren eind november toevallig beiden te gast bij het TV programma Frits (TV West).
Presentator Frits Huffnagel had een geanimeerd gesprek met de twee coryfeeën. Namens SKN deed
Joan een oproep aan het Haagse bedrijfsleven om SKN te ondersteunen.
De volgende trainingsstage
Van donderdag 30 januari t/m woensdag 5 februari wordt voor het eerst een SKN-trainingskamp in
Den Haag gehouden. Trainingsstages zijn niet toegankelijk voor publiek. De ouders van de talenten
mogen de laatste dag de trainingen bijwonen.
SKN nodigt sponsors en donateurs uit om de laatste twee uur van de trainingsstage bij te wonen.
Dit is op woensdag 5 februari vanaf 11.15 uur. Interesse? Graag vóór 25 januari aanmelden op 06
20 168 148.
SKN trainingsstages
30 januari t/m 5 februari 2014
24 maart t/m 30 maart 2014
14 juli t/m 20 juli 2014

Kledingsponsor
SKN is ontzettend blij met www.karinsschaatssport.nl als
kledingsponsor. Karin Beekman en haar man Hans hebben zich
gespecialiseerd in het kunstrijden. Via hun site en shop in Dordrecht
is vrijwel alles op het gebied van kunstrijden leverbaar. Ook
monteren, slijpen en polijsten zij alle soorten ijzers. SKN verheugt
zich op de samenwerking. info@karinsschaatssport.nl

San Twee
Sinds een jaar worden de SKN-talenten begeleid door San Twee praktijk voor fysiotherapie
(Haarlem). De sporters worden regelmatig gescreend op kracht, conditie, coördinatie, stabiliteit,
lenigheid en blessures. Tijdens belangrijke wedstrijden is er altijd een fysiotherapeut van San Twee
aanwezig. Ook verzorgt San Twee een deel van de off-ice trainingen tijdens de SKN-kampen.
Directeur eigenaar San Twee Marije Hoogduin is enorm enthousiast over de ontwikkeling van de
SKN-talenten: ‘Het is geweldig om te zien hoe gedreven en serieus de SKN-talenten zijn. Er is op
verschillende vlakken nog winst te behalen. Wij vinden het een enorme uitdaging om hen daarin te
begeleiden. Het talent is aanwezig, er wordt keihard gewerkt, SKN doet geweldig werk en wij
steunen de sporters. Een uitstekende basis om het Nederlandse kunstrijden te laten schitteren op
een internationaal podium!’

Prestaties van SKN-toppers
Trots vermelden wij de resultaten van onze SKN-talenten.
Thomas Kennes verbeterde tijdens de ISU Junioren Grand Prix in het
Tsjechische Ostrava al vroeg in het seizoen zijn Personal Best (PB) met bijna
8 punten van 120.85 naar 128.86. Hij werd daarmee vijftiende in het
klassement.
Hoogstwaarschijnlijk
zal
Thomas
Nederland
gaan
vertegenwoordigen bij de WK junioren (10-17 maart in Sofia). De
Nederlandse vertegenwoordiging naar de verschillende wedstrijden en
kampioenschappen, waaronder The Challenge Cup in Den Haag, zal officieel
worden bekend gemaakt na het Open Nederlandse Kampioenschap (14-16
februari in Amsterdam).

Lucia Settels won de City of Light Trophy in Eindhoven in de categorie Novice
A met een verbetering van haar PB van 74.58 naar 77.96. Lucia woont in
Spanje en op 22 december 2013 werd ze in het Spaanse Jaca Open Spaans
Kampioene Novice A. Opnieuw verbeterde Lucia haar PB naar 84.85. Super!

Kyarha van Tiel presteerde uitstekend tijdens de belangrijke en goed bezette
ISU wedstrijd de NRW Trophy (Nordrhein Westfalen Trophy) in Dortmund. Met
38 deelneemsters in de categorie Novice A werd Kyarha zevende met 80.87 en
in de lange kür eindigde ze zelfs als vijfde! Kyarha gaf daarmee aan het
internationale veld een indrukwekkend visitekaartje af!

Michelle Couwenberg, onze Nederlands kampioene bij de senioren, reed
tijdens de NRW Trophy een constante wedstrijd en eindigde met 119.93 als
tiende in het klassement. Michelle zal deelnemen aan de Europese
kampioenschappen van 13-19 januari in Boedapest. SKN wenst haar heel veel
succes!

Wedstrijdkalender
13-19 januari 2014
18 januari 2014
20-26 januari 2014
14-16 februari 2014
7-23 februari 2014
6-9 maart 2014
10-17 maart 2014
24-30 maart 2014

EK kunstrijden in Boedapest
Laatste selectiewedstrijd ONK in Zoetermeer
4 Continenten Kampioenschappen in Taipei City.
Open Nederlandse Kampioenschap in Amsterdam
Olympische Winterspelen in Sotsji
Challenge Cup in Den Haag
WK junioren in Sofia
WK kunstrijden in Saitama (Japan)

Gouden Sjoukje

Wist u dat Sjoukje Dijkstra het allereerste goud won
voor Nederland tijdens Olympische Winterspelen?
Op 2 februari 2014 is het exact 50 jaar geleden dat
Sjoukje Dijkstra tijdens de Olympische Winterspelen
van 1964 in Innsbruck de allereerste gouden
Olympische medaille voor Nederland won tijdens
Winterspelen. Aan dit heuglijke feit is de afgelopen
maanden al op verschillende manieren aandacht
besteed.
Het hoogtepunt voor onze Gouden SKNambassadrice zal zijn op 9 januari in Boston. Daar
zal Sjoukje officieel worden opgenomen in de World
Figure skating Hall Of Fame. SKN feliciteert haar
met dit eervolle feit! Eerlijk gezegd had deze
vermelding wat ons betreft ook wel wat eerder
mogen plaatsvinden…
Het zilver ging naar Regina Heitzer ( Oostenrijk) links en het brons naar Petra Burka (Canada) rechts.
Ria Visser in het SKN-bestuur

SKN is zeer verheugd over de toetreding van Ria Visser in het SKN-bestuur.
Zij neemt de plaats in van Leo van de Ruit (Pers en Communicatie), die
vanwege andere werkzaamheden zijn bestuursfunctie heeft neergelegd.
Met haar ervaring als voormalig topschaatsster (langebaan) en met haar
werkzaamheden als schrijfster en columniste beschouwt SKN het
bestuurslidmaatschap van Ria als een enorme aanwinst. De vijfvoudige
Nederlands allround schaatskampioene langebaan en de winnares van de
Olympische zilveren medaille op de 1500 meter in Lake Placid 1980 zal
uiteraard geen zitting meer hebben in het Comité van Aanbeveling.
Dank!
Via deze weg dankt SKN haar sponsors, donateurs en degenen die vrijwillig hand- en spandiensten
verrichten voor hun geweldige steun en financiële bijdragen. Zonder uw steun zou SKN werkelijk
niets kunnen beginnen. We zijn u intens dankbaar dat u het Nederlandse kunstrijden een warm hart
toedraagt. Schaatsen is Nederlandse cultuur, het zit ons allen in het bloed. De talenten die kiezen
voor de artistieke tak van de schaatssport verdienen evenzeer een kans hun droom te
verwezenlijken.

Volgende maand beginnen de Olympische Winterspelen in het Russische Sotsji. Alle kunstrijwedstrijden inclusief het nieuwe team evenement zijn al maanden uitverkocht. Geen kaartje meer te
krijgen! Wereldwijd zal deze populairste en oudste Olympische wintersport weer de hoogste
kijkcijfers scoren. De kunstrijtalenten die door SKN zijn gescout, hebben het allen in zich om ooit ook
op de Olympische Spelen te schitteren. Wellicht al over vier jaar bij de Winterspelen 2018 in het
Zuid-Koreaanse PyeongChang. Wij mogen deze jonge mensen niet aan hun lot overlaten. SKN hoopt
dat u ons de komende jaren blijft steunen, zodat Nederlandse kunstrijtalenten hun dromen kunnen
verwezenlijken. Hoe mooi zou het zijn als in de toekomst ook tijdens de kunstrijkampioenschappen
het Oranje weer schittert? Wij verwijzen u voor meer informatie naar
http://www.sknfonds.nl/donateur-worden.html
Huidige donateurs
Rietje Beck-Skaar, Ed van Biezen, Julian Carroll, Henk en Troy Engelbracht Hunter, Jeannine Ferir,
Lydia Huveneers, Sanne Meeder, Paul Meynen, Peter Moormann, Annemarie en Tom Okker, Jan R.
Romke de Vries, John Settels en Sheila Robbie, Arie van der Spek, Jan de Smet, Wouter Toledo, Anita
van Wijk, Marijcke Willink-de Langen, Viking, Liberation of Amsterdam BV en verschillende
anonieme donateurs.

Komt u kijken?
Tot slot van deze nieuwsbrief willen wij u wijzen op twee belangrijke wedstrijden in Nederland: het
ONK in Amsterdam (14-16 februari) en de Challenge Cup in Den Haag (6-9 maart). Komt u kijken?
Uiteraard wensen we onze SKN-talenten veel succes!

Met dank aan Sportfotograaf Soenar Chamid

