
               
 

 

Nieuwsbrief Nr. 3                                                                                april 2014 

 

Met de Olympische Spelen in Sotsji nog op ons netvlies kijken we terug op een winter met vele 
sportieve hoogtepunten. Ook Stichting Kunstrijden Nederland kende de afgelopen maanden een 
aantal mooie momenten. Zoals de deelname van de SKN-toptalenten aan het Open Nederlands 
Kampioenschap, de Challenge Cup en het wereldkampioenschap junioren. En ook de twee 
trainingsstages op de Haagse kunstijsbaan De Uithof hebben onze verwachtingen ruim overtroffen.  
In deze nieuwsbrief blikken we met u terug en kijken we naar de toekomst van SKN. 
 
Het Europees Kampioenschap 

 
 Maar eerst een wat minder positief bericht: Michelle 
Couwenberg deed mee aan het EK in Boedapest (13 t/m 19 
januari). Daar werd ze teleurstellend 32e. Tijdens de korte kür 
oogde Michelle technisch instabiel. Haar score van 36.72 was 
dan ook ruim onder haar personal best van 44 punten. Direct 
na het EK besloot Michelle wegens gezondheidsproblemen 
een time out in te lassen. Uiteraard wensen wij Michelle een 
spoedig herstel en terugkeer in het kunstrijden.   
 
 

Michelle Couwenberg 
 
SKN-trainingsstage in De Uithof 
 
Van 30 januari t/m 5 februari was de tweede SKN-trainingsstage onder leiding van de Canadese 
toptrainster Manon Perron. Ditmaal op onze nieuwe thuisbasis de Haagse kunstijsbaan De Uithof. 
Op de tweede dag vertelde SKN-talent Michelle Couwenberg ons over haar gezondheidsproblemen. 
Ze zou een time out inlassen en derhalve haar Nederlandse titel twee weken later niet kunnen 
verdedigen. SKN besloot voor de opengevallen plek Eva Lim als gast uit te nodigen. Eva stond 
immers eerste in het klassement van de selectiewedstrijden voor het Open Nederlandse 
Kampioenschap (ONK).  
 
Zo vlak voor het ONK werd er door trainster Perron de nadruk gelegd op het rijden van de küren en 
op conditieverbetering. Fysiotherapiepraktijk San Twee en Mienke Zandleven met haar hiphop-
lessen namen het off-ice gedeelte voor hun rekening.  
 



               
 

 
 
Manon Perron met Kyarha van Tiel  
 
Op de laatste dag van deze succesvolle 
stage waren SKN-sponsors en SKN-
donateurs uitgenodigd de trainingen 
vanaf de tribune te volgen. Sylvia Tóth 
(Sylvia Tóth Charity Stichting), Nienke 
Nijenhuis (Manager Den Haag Topsport), 
bestuursleden van de Amsterdamsche 
IJsclub, Jack den Heijer (Operations 

manager van NH Atlantic Hotel Kijkduin) en zo’n twintig  donateurs keken vol bewondering naar de 
verrichtingen van de SKN-talenten op het ijs. SKN juicht deze enthousiaste belangstelling enorm toe 
en hoopt dit initiatief spoedig te kunnen herhalen. 
 
Het Open Nederlands Kampioenschap  
 
Senioren dames 

 
Van 14 t/m 16 februari werd in Amsterdam het Open Nederlands 
Kampioenschap verreden. Een ietwat ongelukkig gekozen tijdstip. 
Vanwege de Olympische Winterspelen was er nauwelijks 
belangstelling van pers en publiek.  
 
Bij afwezigheid van Michelle Couwenberg ontvouwde zich een 
mooie tweestrijd tussen Niki Wories(DDD)en Eva Lim(MSB). Niki 
reed een prima korte kür en scoorde 42.96. Zij nam een 
voorsprong van 7 punten op Eva. De lange kür verliep voor Nikki 
echter niet goed en Eva presteerde ook niet bovenmatig.  Ze 
scoorde echter wel een personal best van 110.40 en werd voor het 
eerst in haar carrière gehuldigd als Nederlands kampioene. Niki 
reed  108.28. Mila Morelissen(BKV) werd met 96.55 punten derde. 
 
 

 
Verslag van Nederlands kampioene Eva Lim 

Gedurende de vijftien jaar dat ik train voor het kunstrijden, deed 
ik negen keer mee aan het ONK. Alle keren won ik een medaille. 
Goud in de categorieën Novice dames en Junioren dames en zes 
zilveren plakken bij de Debs dames, Junioren dames en Senioren 
dames. In februari won ik opnieuw een medaille. Deze keer was 
het echter een heel bijzondere! Geheel onverwacht en voor het 



               
 

eerst sinds ik in de categorie Senioren dames rijd, werd ik kampioene! Joan Haanappel en Sjoukje 
Dijkstra reikten samen de medailles uit.  Joan vertelde mij tijdens de uitreiking dat ik in het SKN Top 
Talent Team opgenomen zou worden. De uitslag en het moment van de prijsuitreiking is als een 
soort roes aan me voorbij gegaan. De week na het ONK ging ik langzaam beseffen wat er was 
gebeurd en heb ik genoten van het winnen van het goud. Ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat ik 
de Nederlands Kampioene 2014 ben. Het onverwachte aan deze Nederlandse titel maakt het voor 
mij extra speciaal. Een gouden medaille met een gouden rand!  
 
Senioren heren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlands kampioen Florian Gostelie(AIJC) was door ziekte het hele 

seizoen uit vorm en wist zijn titel niet te prolongeren. Thomas Kennes(MSB) werd voor het eerst in 
zijn carrière Nederlands kampioen. Het zeventienjarige SKN-talent reed 125.02.  Florian Gostelie 
werd tweede met 102.18 punten en Christian Gijtenbeek derde met 90.84. 
 
Verslag van Nederlands kampioen Thomas Kennes 
Mijn Nederlands kampioenschap verliep niet helemaal zoals gepland. Bij de  korte kür deed ik de 
sprongcombinatie 1T+1T in plaats van 3T+2T. Gelukkig was mijn voorsprong toch nog 5 punten, 
waardoor ik met vertrouwen zaterdag de lange kür zou kunnen ingaan.  Dat liep helaas iets anders, 
want tijdens de warming up ging ik door mijn enkel. Zou er iets kapot zijn? Even dacht ik aan 
afmelden. Maar al snel besloot ik het risico te nemen. En het ging goed! Ik ben voor het eerst 
Nederlands kampioen bij de senioren…Kampioen van Nederland 2014!  
  
 
 
 
 
 
 
 



               
 

Junioren dames  
 
 
Anne-Sophie Goossens(BKV) zegevierde met 102.12. Rozemarijn 
Goossens(BKV) eindigde als tweede met 100.88 en Chanel den Olden(WKC) 
behaalde brons met 88.31. 
 
 
 
 

 
 
 

Basic Novice A dames  
 
 
 
De Nederlandse titel ging naar de elfjarige Caya Scheepens(MSB) met 34.91. 
Zilver was er voor Kylie Loots(FSA) met een pb van 33.26, Sophie 
Bijkerk(DDD) won brons met 32.93 punten en Kyra Pattikawa(FSA) werd 
vierde. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
         Advanced Novice dames 
 
 
In deze categorie prolongeerde Kyarha van Tiel(DDD) met ruime 
voorsprong de Nederlandse titel. Ze reed een personal best van 91.75, 
een verbetering met ruim 6 punten. Lucia Settels(FAN) werd tweede met 
79.04 en Daya Aerts(FSA) eindigde als derde, eveneens met een nieuw 
pb van 69.83. SKN complimenteert Linden van Bemmel(FSA). Wegens 
ziekte heeft Linden een aantal maanden nauwelijks kunnen trainen. 
Tijdens het ONK toonde zij haar vechtersmentaliteit en werd ze keurig 

vierde met een pb van 68.53. Ook Jildou van Vliet(EKEYSA) verbeterde haar pb en werd met 66.68 
vijfde.  
 



               
 

 
SKN Top Talent Team 2014-2015 
 
Na de nationale titelstrijd is een nieuw SKN Top Talent Team samengesteld. Met trots stellen wii u 
voor aan: 

                                                                                                                               
               de 11 jarige Caya Scheepens is de jongste 

 

 
SKN Team 2014-2015 met Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra 

 
Voor dit seizoen  hebben we afscheid genomen van Lena Slagter en Florian Gostelie. Uiteraard kunnen zij in de 
toekomst opnieuw worden opgenomen in het SKN-talententeam, mits hun prestaties toereikend zij 
 

 
 

Eva Lim (MSB)                               Linden van Bemmel (FSA) 
Thomas Kennes (MSB)                  Jildou van Vliet (EKEYSA) 
Niki Wories (DDD)  Caya Scheepens (MSB) 
Chanel den Olden (WKC) Kylie Loots (FSA) 
Kyarha van Tiel (DDD)  Sophie Bijkerk (DDD) 
Lucia Settles (FAN)  Kyra Pattikawa (FSA) 
Daya Aerts (FSA) 
  
   
 



               
 

 
Challenge Cup 
 

Van 6 t/m 9 maart werd in Den Haag op De Uithof de Challenge Cup 
gehouden. De buitenlandse inschrijving in bepaalde categorieën viel 
ietwat tegen, waarschijnlijk door de Olympische Winterspelen. Voor een 
aantal Nederlandse kunstrijtalenten betekende dit echter een extra 
gelegenheid om internationale wedstrijdervaring op te doen.  
 

Sophie Bijkerk presteerde goed. Zij won brons in de categorie Basic 
Novice A dames met  31.41 punten. 

Ster van de Challenge Cup was Kyarha van Tiel. Zij won zilver in de categorie Advanced Novice dames 
met 86.52 punten. SKN is enorm trots! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kyarha van Tiel  zilveren medaillewinnares Challenge Cup 2014 
 
 
Wereldkampioenschap junioren  
 
Thomas Kennes reisde direct na de Challenge Cup af naar Bulgarije, waar van 10 t/m 17 maart in 
Sofia het wereldkampioenschap junioren werd gehouden. Hij reed een goede korte kür. Maar de 
technische inhoud en ook de components moeten in de nabije toekomst naar een hoger niveau. 
Thomas verbeterde opnieuw zijn personal best: 46.09 punten. Hij werd 32e in het klassement. De 
cut-off voor de finale was 53.73 punten, de 24e plaats. Er valt nog veel winst te behalen, maar SKN is 
blij met de progressie die Thomas dit jaar ondanks een slepende blessure heeft geboekt. 



               
 

Thomas Kennes doet verslag van het wereldkampioenschap junioren 
 

Mijn ervaring in Sofia was super. Voor het eerst meedoen aan 
het WKJ was geweldig. De sfeer bij zo’n grote wedstrijd is heel 
anders dan bij de wedstrijden waaraan ik tot nu aan mee heb 
gedaan. Vooral de hoeveelheid camera's en de media aandacht 
maakten indruk.  
De concurrentie was dit jaar enorm. Er deden 38 mannen mee 
uit 31 verschillende landen. Mijn kür was best redelijk. Ik reed 
een pb, maar het was helaas niet genoeg om me te plaatsen bij 
de beste 24. Dit had ik voor mijn vertrek naar Sofia al een 
beetje zien aan komen. Ik heb er alles aan gedaan om het beste 
uit mezelf te halen, maar ik was er ook om ervaring op te doen. 
Volgend jaar gaat het vooral om de klassering. Mijn doel is om 
dan bij de beste 24 te komen, zodat ik in de finale kom en mijn 
lange kür mag rijden. Ik heb tijdens het WKJ ontdekt dat mijn 
pirouetten en de verbindende elementen veel beter moeten! 
Vergeleken met andere mannen op het WKJ kom ik op deze 

onderdelen veel te kort. Ik heb er enorm veel zin in om daar deze zomer keihard aan te werken, 
zodat ik volgend jaar goed voorbereid aan de start verschijn! 
 
Nog meer goede prestaties 
 

 
Ons nieuwe zeventienjarige SKN-talent Niki Wories reed 
tijdens de Bavarian Open in Oberstdorf in de categorie 
junioren een dijk van een korte kür. In een sterk bezet 
deelnemersveld werd Niki 5e in het klassement met een 
nieuw pb van 46.40 punten.  

  

 

 

 

 

 

                        Niki Wories 

 



               
 

Chanel den Olden wint KNSB Talentenprijs  

 

            

 

Derde SKN-trainingsstage 
 
    
                             

 
SKN team luistert aandachtig naar de Expressie Class van Julie Marcotte 
 



               
 

Ook de derde SKN-trainingsstage (24-30 maart) van dit seizoen was een groot succes. Maar liefst 
twee internationale trainsters werden door SKN ingevlogen om de talenten te trainen. Opnieuw 
gingen de SKN-ers aan de slag onder leiding van de Canadese Manon Perron. Bijzonder was de komst 
van de in Noord-Amerika befaamde choreografe Julie Marcotte. Julie, net als Manon bijzonder 
inspirerend, was in staat om eerst zelf de oefeningen perfect voor te doen. Zo konden de talenten 
met eigen ogen en van heel dichtbij zien hoe edges en stroking moeten  worden uitgevoerd om in de 
components hoog te kunnen scoren. Daarnaast maakte Julie de nieuwe korte küren voor de nieuwe 
Nederlandse kampioenen Eva Lim, Thomas Kennes, Kyarha van Tiel, Caya Scheepens en de hoogst 
scorende SKN-er bij de junioren Chanel den Olden. Het was werkelijk een lust voor het oog om de 
talenten samen met Manon en Julie aan het werk te zien! SKN is trots op de bereikte resultaten 
tijdens deze bijzondere trainingsstage.  

Eva Lim doet  verslag van haar eerste SKN-trainingsstage 
 
Halverwege februari had ik het voorrecht om als gast een halve week mee te mogen trainen tijdens 
de SKN-trainingsstage. Ik heb er destijds extra van genoten omdat ik niet had verwacht dat ik ooit 
nog een keer zou mogen deelnemen aan een SKN-kamp. Maar eind maart was ik er opnieuw bij! Dit 
was voor mij de eerste ‘officiële’ SKN-trainingsstage. En meteen kreeg ik er een extraatje bij; ik was 
een van de vijf gelukkigen  voor wie de bekende Canadese choreografe Julie Marcotte een korte kür 
maakte.  Samenwerken met Julie was fantastisch. Ze bruiste elk moment van de dag van energie. En 

haar kijk op kunstschaatsen en de manier waarop zij de küren maakt 
waren bijzonder verfrissend. Ik heb er enorm van genoten. Mijn nieuwe 
korte kür is prachtig geworden. Ik zal nog hard moeten trainen om alles 
in mijn systeem te krijgen, maar ik zal dit met veel plezier doen.   
 
Voor het technische gedeelte heb ik gewerkt met Manon Perron. 
Opnieuw was dit een ongelooflijke ervaring. Het fijnste aan Manon is 
haar manier van lesgeven. Haar enthousiasme lijkt nooit op te raken en 
haar kijk op de techniek is bijzonder. Deze is eigenlijk zo eenvoudig, dat 
ik me steeds opnieuw dezelfde vraag stel: ‘Waarom was ik zo moeilijk 
aan het doen?’  Manon heeft een ‘gave’ die ik nog niet eerder heb 
mogen meemaken bij een coach. Ik ben dan ook dankbaar dat ik via 
SKN nog vaker de kans zal krijgen om met haar te mogen werken.  

 
 
 
SanTwee gaat met SKN-talenten off-ice  
 
Om een topprestatie te kunnen leveren, moet je in optimale conditie verkeren. Ter voorbereiding op 
het nieuwe seizoen zullen de komende weken de SKN-talenten door fysiotherapiepraktijk SanTwee 
uitgebreid worden getest op kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid, stabiliteit en coördinatie.  
‘Nu er geen wedstrijden op het programma staan, is er gelegenheid om veel aandacht te besteden 
aan het verbeteren van de basisconditie, kracht en andere belangrijke facetten van het kunstrijden,’ 



               
 

aldus Marije Hoogduin van SanTwee. ‘Aan de hand van de testresultaten gaan wij ons richten op een 
goed en wetenschappelijk onderbouwd off-ice trainingsprogramma. Wij zullen elk SKN-talent 
individueel een plan van aanpak adviseren ter verbetering van prestaties en ter voorkoming van 
blessures.’ 
Uiteraard is SKN enorm blij met dit initiatief van SanTwee.  Marije Hoogduin zal samen met haar 
medewerkers Tom Metselaar en Anieke Aarts alles in het werk stellen om de basisconditie van de 
SKN-talenten te optimaliseren! 

  

                                                                          
    Marije Hoogduin          Tom Metselaar    Anieke Aarts 
  

Gemeente Zoetermeer ondersteunt SKN-zomertrainingsstage  
 
Omdat De Uithof tijdens de zomermaanden geen ijs heeft, wordt de vierde SKN-trainingsstage deze 
zomer van 14 t/m 20 juli gehouden in het Silverdome in Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer vindt 
het opzetten van trainingskampen voor jeugdige kunstrijtalenten een bijzonder goed initiatief. Ons 
zomerkamp past daarmee in hun beleid ten aanzien van topsportevenementen. Derhalve heeft de 
gemeente Zoetermeer besloten om de SKN-zomertrainingsstage te ondersteunen. Zij kent SKN een 
subsidie toe waarmee wij een gedeelte van het zomerkamp kunnen bekostigen. Uiteraard zijn wij de 
gemeente Zoetermeer hiervoor zeer erkentelijk. 

Alexander Blom lid van Comité van Aanbeveling 
 

Het verheugt SKN bijzonder dat Alexander Blom is toegetreden tot het Comité 
van Aanbeveling. Als CEO van Electrolux Holding BV toonde Lex vanaf het 
prilste begin van SKN vertrouwen in onze stichting. Electrolux was de 
allereerste sponsor van SKN. Wij zijn heel blij dat Lex met al zijn expertise nu 
deel uit maakt van het CvA. Voor SKN een enorme aanwinst!  
 

 
 
Volgende SKN-trainingsstages 
 
14 t/m 20 juli               Silverdome Zoetermeer 
05 t/m 11 oktober          De Uithof Den Haag 



               
 

 
Gouden Sjoukje  

Op 2 februari j.l. was het precies 50 jaar geleden 
dat Sjoukje Dijkstra in het bijzijn van Koningin 
Juliana het eerste olympische goud voor 
Nederland op de Olympische Winterspelen won. 
Om dit heuglijke feit te herdenken was de 
historische gouden medaille gedurende de 
Olympische Spelen van Sotsji te bewonderen 
tijdens een expositie in het Olympisch stadion. 
Ook nam Sjoukje het eerste exemplaar van een 
prachtig boek met 43 opmerkelijke verhalen van 
alle Nederlandse olympische medaillewinnaars 
op de Winterspelen in ontvangst. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
SKN in de media 
 
SKN is de afgelopen maanden veelvuldig genoemd en geroemd in de vaderlandse media. Vrijwel 
wekelijks voor, tijdens en na de Olympische Spelen in Sotsji konden we genieten van gouden SKN-
ambassadrice Sjoukje Dijkstra en SKN-voorzitter Joan Haanappel. Zij spraken met een tomeloos 
enthousiasme over hun liefde en zorg voor het kunstrijden in Nederland.  
Afzonderlijk of samen waren Sjoukje en Joan te zien en te horen bij 
  

TV     RADIO 
Hart van Nederland SBS   3x Langs de Lijn  NOS 
De Wereld draait door VARA  Met het oog op morgen  NOS 
Late Show Umberto Tan RTL 4  2x Wekker Wakker MAX 
2x bij TV MAX    Perstribune  MAX 
Knevel en van de Brink EO   Radio 5 

Goed gedaan dames!  Dit is wat we nodig hebben! 

 
 



               
 

Steun SKN!  
 
We begonnen deze nieuwsbrief met sportieve hoogtepunten van de afgelopen wintermaanden op 
ons netvlies. 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 internationale 
kunstrijkampioenschappen het Oranje weer schittert?  
 
Wat heeft SKN haar donateurs en supporters te bieden?  
 
1.Het allerbelangrijkste is dat onze 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-talenten en van onze initiatieven en activiteiten.  
3. Vermelding op de zeer 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 donateurs en sponsoren en voor de stichting.  
 6. Bankrekeningnr. SKN  154 388 734 - t.n.v. St. Kunstrijden Ned. te Haarlem 
IBAN nr. NL 60RABO 0154388734 - BIC RABO NL 2 U 

Wij verwijzen u graag voor meer informatie naar http://www.sknfonds.nl/donateur-worden.html 

 

                              
Kyra Pattikawa 

 

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


               
 

Nieuwe donateurs en oud(e)- sporters welkom!  
 
SKN is ontzettend blij met haar nieuwe donateurs. Hoe bijzonders is het om oud-topsporters te 
verwelkomen die het kunstrijden in Nederland ondersteunen! We noemen  o.a. wielrenners Hennie 
Kuiper, Leo van Vliet , basketballer en Studio Sporter Mart Smeets., maar ook Elsbeth Bon, 92 jaar en 
voormalig jurylid bij het kunstrijden en een aantal donateurs die graag anoniem blijven. Allen 
hartelijk dank!  

Tot slot onze dank aan donateurs en sponsors! 
 
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.  
 
Huidige SKN-donateurs 
 
 

                                                                      

 

              

 
Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, Ed van Biezen, Elsbeth Bon, Charlotte Bon, Julian Carroll, 
Henk+Troy Engelbracht Hunter, Jeannine Ferir, Lydia Huveneers, Hennie Kuiper, Karin Kraaijkamp, 
Sanne Meeder, Paul Meynen, Peter Moormann, Hans Muller, Annemarie en Tom Okker, Jaap Rijks, 
Jan R. Romke de Vries, John Settels & Sheila Robbie, Gerard T. Romijn, Mart Smeets, Jan de Smet, 
Arie van der Spek, Wouter Toledo, Leo van Vliet, Mary Voeten, Anita van Wijk, Marijcke Willink-de 
Langen en de anonieme donateurs. 

 


