
                                                                                                                                      
  

                                                                                                

            

Nieuwsbrief Nr. 5                                                                                                             Januari 2015 

 

Stichting Kunstrijden Nederland wenst u een voorspoedig en sportief Nieuwjaar.  

Terugblikkend op 2014 was er op de valreep het fantastische bericht dat SKN-talent Niki Wories zich heeft weten te plaatsen 
voor de Europese kampioenschappen. Van 26 januari tot 1 februari 2015 moet Niki zich in het Zweedse Stockholm van haar 
allerbeste kant laten zien. Haar deelname toont aan dat SKN de juiste weg bewandelt.  
Kijkend naar de Personal Best-scores zien we dat ook andere SKN-talenten enorme vooruitgang boeken. Ons team kan zich dan 
ook met zelfvertrouwen voorbereiden op de Open Nederlandse Kampioenschappen die 24 en 25 januari in Den Bosch worden 
verreden.  
Op 7 januari start de zesde SKN-Toptrainingsstage onder leiding van de Canadese coach Manon Perron op onze thuisbasis De 
Uithof. Tijdens deze trainingsweek zal er weer keihard worden gewerkt om de stijgende lijn te kunnen voortzetten. 
De weg ‘Terug naar de Top’ is lang en moeilijk. Echter langzaam maar zeker gaan we vooruit en met de inspanningen van onze 
atleten en de steun van onze sponsors, donateurs en supporters zullen wij volharden en uiteindelijk ons doel bereiken. 
 
 

                                    
 

Het bestuur van SKN met 5 leden van het Comité van Aanbeveling: 
Eerste rij van l naar r. Mary Dotsch, Joan Haanappel, Sylvia Tóth (CvA) Sjoukje Dijkstra en Ria Visser. 

Tweede rij van l. naar r. Christine Aaftink ( CvA) Ruud Onstein, André de Groot, Tom Okker ( CvA) Paul Litjens ( CvA) Paul de Leeuw (CvA) 
en Eugène de la Croix van De Uithof. 

 
5de TRAININGSKAMP 
 
De SKN-talenten hadden begin oktober hun vijfde SKN-Toptrainingsstage. Op onze vertrouwde thuisbasis De Uithof werd, 
begeleid door de kennis en kunde van de Canadese coach Manon Perron, veel aandacht besteed aan de conditie en aan het 
doorrijden van de küren. Niet alleen de SKN-talenten, maar ook de eigen trainers stonden op het ijs. En juist deze samenwerking 
en uitwisseling tussen Manon en de Nederlandse kunstrijtrainers resulteerde in een optimale voorbereiding op de aftrap van het 
Nederlandse kunstrijseizoen.  



                                                                                                                                      
  

                                                                                                

 
Net als vorig jaar tijdens de oktoberstage kwamen het SKN-bestuur en het SKN-comité van aanbeveling bij elkaar. Enthousiast 
aangemoedigd door Sylvia Tóth, Paul de Leeuw, Tom Okker, Paul Litjens en Christine Aaftink toonden de SKN-talenten hun korte 
kür. Ook was er mediabelangstelling van Radio West, TV West en Den Haag Stad TV. 
De ontmoeting tussen het SKN-bestuur en het CvA werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, waarbij Uithof-directeur en 
gastheer Eugène de la Croix aanschoof. Uiteraard werd er gesproken over de positieve ontwikkelingen en hoe het allemaal nog 
beter zou kunnen. 
 
VERNIEUWDE SKN PROMOVIDEO 
 
Gedurende het oktobertrainingskamp werd door professional videoproducer Tom Poederbach onze promovideo aangepast. SKN 
is Tom ontzettend dankbaar voor zijn werk en het schitterende resultaat. Op de video ziet en hoort u de SKN-talenten. Zij 
spreken over hun Olympische ambitie en over hun inzet om dit te kunnen bereiken. Nederlandse deelneming aan het 
kunstrijden op de Olympische Spelen… Dat is waar we allen voor gaan en waar we naar uitkijken! www.sknfonds.nl/video.html  
 
 
SKN-ers IN HET NIEUWS       
                                                                       
                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

THOMAS KENNES wisselt van 
coach en club.  
 
De Nederlands kampioen is lid 
geworden van BKV en traint 
sinds het begin van dit seizoen 
bij de Fransman Thierry Cerez 
in Den Bosch.  
Cerez werd in 1995 
vicewereldkampioen bij de 
junioren en in 1998 Frans 
kampioen.  En hij was 
deelnemer aan een aantal EK’s 
en WK’s. 

 

CHANEL den OLDEN vindt een 
ijsdanspartner.  
 
Chanel deed met de 17-jarige Rus 
Andrei Lebed in Lyon een try-out bij de 
Franse trainster Muriel Zazoui. Zazoui 
was trainster van het toppaar Marina 
Anissina en Gwendal Peizerat dat in 
2002 Olympisch goud won.  
Anno 2015 ziet Zazoui voldoende 
perspectief in het jonge danspaar 
Chanel den Olden/Andrei Lebed. Hoe 
mooi klinkt dit? In januari gaan ze van 
start. Het wordt ongetwijfeld een zware 
klus, maar na het zien van de eerste 
beelden lijken Chanel en Andrei 

uitstekend bij elkaar te passen. Hun 
droom is om tijdens internationale 
wedstrijden voor Nederland te kunnen 
uitkomen! 

 Chanel den Olden, Muriel Zazoui en Andrei 
Lebed 

 

EVA LIM stopt met de 
wedstrijdsport.  
 
Eva was novice en junior 
kampioene van Nederland. Vier 
keer won ze zilver bij de 
senioren en in 2014 bekroonde 
ze haar carrière met de 
Nederlandse titel bij de 
senioren. SKN wenst Eva alle 
goeds en hoopt van harte dat 
zij betrokken blijft bij onze 
sport..   

 

http://www.sknfonds.nl/video.html


                                                                                                                                      
  

                                                                                                

 
PERSONAL BEST SCORES EN ANDERE RESULTATEN 
 
Trots vermelden wij de resultaten van onze SKN-talenten. Uiteraard met speciale aandacht voor de verbeteringen van Personal 
Best scores. Dit is immers de progressie-meetlat bij uitstek!  
 

 
KYLIE LOOTS zette de toon op de eerste dag van de ISU NRW Trophy 
(Dortmund 26 november). Het twaalfjarige SKN-talent boekte een ruime 
overwinning in de categorie Basic Novice A op de Duitse Alesia Rennella. De 
vreugde was compleet toen haar FSA-clubmaatje Kyra Pattikawa het brons 
won. 
Ruim twee weken later verbeterde Kylie in Tilburg tijdens de derde 
selectiewedstrijd voor het ONK haar PB van 33.26 naar 36.73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alesia Renella        Kylie Loots          Kyra Pattikawa 

 
 
KYARHA VAN TIEL rijdt dit jaar voor het eerst in de categorie junioren. De 14-jarige 
debuteerde eind augustus tijdens de ISU Junior Grand Prix in Courchevel met een goed 
resultaat. In november, tijdens de tweede selectiewedstrijd voor het ONK, verbeterde 
Kyarha haar PB van de lange kür met ruim 7 punten. Vervolgens nam ze deel aan de ISU 
Andorra Open en de ISU NRW Trophy. Tijdens beide wedstrijden verbeterde zij zich tijdens 
de korte küren. Haar PB is nu 40.44. Echter de grootste verbetering van Kyarha is te zien in 
haar Total Score: van 92.51 aan het begin van het seizoen in Courchevel naar 108.97 op dit 
moment. Een verschil van meer dan 16 punten…. Bravo Kyarha!                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                  
 
Kyarha is door NOC*NSF uitgenodigd om eind januari deel te nemen aan het Europees Jeugd Olympisch Winter Festival in 
Liechtenstein. Dit valt jammer genoeg samen met het ONK in Den Bosch. Kyarha kiest voor de Olympische ambiance in 
Liechtenstein. Wij zijn benieuwd naar haar ervaringen! 
 
Net als Niki Wories heeft ook Kyarha de norm gehaald voor deelname aan de wereldkampioenschappen junioren (2-8 maart in 
Tallinn, Estland). Het is afwachten wie van de twee door de KNSB zal worden aangewezen voor deelname.  
 

 
  
THOMAS KENNES draait een evenwichtig seizoen met als absolute uitschieter de ISU NRW Trophy 
in Dortmund. Tijdens de korte kür doorbrak hij met 50.02 voor het eerst de magische grens van 50 
punten. In de lange kür verbeterde hij zich met 8 punten en zijn Total Score verbeterde hij met 
maar liefst meer dan 20 punten van 128.84 naar 149.63. Thomas werd dertiende in een sterk veld 
en kan met die prestatie zeker tevreden zijn. Hij zal Nederland vertegenwoordigen bij de WK 
junioren van 2-8 maart in Tallinn, Estland. 
 
 
 
  



                                                                                                                                      
  

                                                                                                

 
 
                                                                                                                                                                
 
 
NIKI WORIES is na een matige start bezig aan een uitstekend seizoen. Zoals gezegd heeft 
ze zich geplaatst voor de Europese kampioenschappen eind deze maand in Stockholm. Bij 
de ISU NRW Trophy in Dortmund kwam Niki uit in de sterk bezette categorie junioren en 
werd ze vierde bij de korte kür. Tijdens de lange kür verbeterde zij haar PB met 10 punten 
naar 79.22. Niki eindigde in een veld van veertig deelnemers op de 9

e
 plaats met 124.61 

en verbeterde haar Total Score met 16 punten. Met deze score (en een halve minuut meer 
kürtijd) zou Niki bij de senioren als derde zijn geëindigd. Dit geeft de sterkte van het veld 
aan. Niki behaalde hiermee de norm voor deelname aan de wereldkampioenschappen 
junioren en de Europese kampioenschappen senioren.  
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
Rrrring… Rrring… 
 
Daags na de NRW Trophy ging bij SKN de telefoon. Klaus- Reinhold Kany van het gerenommeerde Duitse kunstrijmagazine 
PIROUETTE hing aan de lijn en vertelde dat het de Duitse pers was opgevallen hoe veel beter het gaat met het Nederlandse 
kunstrijden.  Een quote uit zijn artikel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOG MEER GOEDE RESULTATEN 
 
Ook een aantal van onze jongste talenten deed het goed. Tijdens de derde selectiewedstrijd voor het ONK kwamen Daya Aerts, 
Linden van Bemmel en Caya Scheepens boven hun PB uit. En Sophie Bijkerk verbeterde haar PB tijdens de City of Light Trophy in 
Eindhoven. 
 
Conclusie: het Nederlandse kunstrijden zit in de lift en de lift gaat omhoog! Het gebouw is echter een skyscraper!  
 

WEDSTRIJDKALENDER 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mehrere niederländische läufer landete mit vorne oder  im mittelfeld und nicht am Ende, wie früher so oft. Den 
Basis –Nachwuchs-Wettbewerb gewann sogar eine läuferin aus dem Nachbarland (Kylie Loots) so dass man mal 
die Nationalhymne bei einem internationalen Wettbewerb hörte. Einige holländische läufer sagten in 
Dortmund,man habe einen neuen gesunden kampfgeist untereinander entwickelt und sei nicht mehr mit 
hinteren Plätzen zufrieden. Eine grosse Rolle spielt auch das Geld,denn zwölf Niederländer profitieren von der 
leistungs-,alters und talentbezogenen Joan Haanappel-Stiftung” 
 

NK selectiewedstrijd 4     Geleen 11 januari 
Open Nederlands kampioenschappen (ONK)  Den Bosch 24-25 januari 
EK kunstrijden      Stockholm Zweden 26 januari – 1 februari          
Challenge Cup        Den Haag 18-22 februari 
WK junioren       Tallinn Estland 2-8 maart 
WK kunstrijden      Shanghai China 23-29 maart 
 

 



                                                                                                                                      
  

                                                                                                

DE VOLGENDE SKN- TOPTRAININGSSTAGES ZIJN:   
7 januari t/m 13 januari  
23 maart t/m 29 maart   
13 juli t/m 19 juli 

 
         
Joan en Sjoukje samen met schaatser Jan Bos (eerste Nederlandse 
Wereldkampioen Sprint  1998) bij het Olympisch Stadion in 
Amsterdam. De gelegenheid: Presentatie van een nieuwe serie 
afleveringen van Andere Tijden Sport waaronder de documentaire 
over het leven van de Canadese kunstrijtrainster Ellen Burka. 
              
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 

               Joan Haanappel, Jan Bos en Sjoukje Dijkstra 

 
ELLEN BURKA OVERLEEFDE OP KUNSTSCHAATSEN 
 
Op 11 januari kunt u kijken naar de documentaire ‘Ellen Burka, overleven op kunstschaatsen’ gemaakt door Kees Jongkind van 
het programma Andere Tijden Sport. Het aangrijpende verhaal van de vermaarde Canadese trainster Ellen Burka-Danby mag u 
niet missen. De Joodse Ellen werd in 1921 geboren in Amsterdam. De nu 93-jarige overleefde de Tweede Wereldoorlog dankzij 
het kunstrijden. Sjoukje en Joan werden uitgenodigd voor een lunch bij Ellens beste en even oude vriendin Elsbeth Bon-Meijer. 
Elsbeth is voor velen van ons een begrip, omdat ze lange tijd ISU jurylid was. Dat Elsbeth het kunstrijden nog steeds een warm 
hart toedraagt blijkt wel uit het feit dat zij een substantiële donateur van SKN is. 
 

                                                          
 

Zittend links Ellen Burka rechts Elsbeth Bon 

 
Kijk naar: ‘Ellen Burka, overleven op kunstschaatsen’. Andere Tijden Sport,11 januari 22.25 uur NPO1 



                                                                                                                                      
  

                                                                                                

 
TALENTENJACHT IN SCHEVENINGEN 
  

                  
 
SKN organiseerde op 14 december in samenwerking met Cool Event een kunstrijevenement in Scheveningen. Op de ijsbaan, 
gelegen voor de deur van het Kurhaus werd een Clinic en een talentenjacht gehouden waar meer dan dertig kinderen zich voor 
hadden ingeschreven.  
 
De Cinics werden gegeven door SKN coach Fiori Smid  en vijfvoudig Nederlands kampioene Manouk Gijsman die net als een 
aantal jonge sporters van FSA ook een prachtige demonstratie gaf. Sjoukje Dijkstra, Joan Haanappel en Fiori Smid beoordeelden 
de talenten.  
 
Het evenement was een mooie gelegenheid de belangstelling voor het kunstrijden te vergroten en het publiek te 
enthousiasmeren. Ook werd aangetoond dat kunstrijden een bijzonder moeilijke sport is. Zowel Cool Event als SKN kijken uit 
naar een vervolg!  
 

                                      
             De eerste winnares van de SKN Talentenjacht,                                                             Manouk Gijsman en Fiori Smid  
             de 10 jarige Roos van der Pas ( BKV) 



                                                                                                                                      
  

                                                                                                

 

 
TOPCHOREOGRAFE OPNIEUW VOOR SKN NAAR NEDERLAND  
 
 
 
 
SKN is zeer verheugd te kunnen bevestigen dat het opnieuw is gelukt om de bekende 
Canadese choreografe Julie Marcotte naar Nederland te laten komen. Net als verleden jaar 
zal Julie tijdens de SKN-Toptrainingsstage in maart aanwezig zijn. Julie Marcotte maakte de 
kür voor het Canadese kunstrijpaar Meagan Duhamel en Eric Radford. Het paar won de ISU 
Grand Prix een aantal weken geleden overtuigend en kreeg van één van de juryleden voor 
choreografie een perfecte 10! Voor een choreograaf de meest eervolle beloning.  
 
 
 

              
 
 
Julie Marcotte  

   
 
NIEUWE DONATEURS DANKZIJ SKN TOPTALENTEN 
 

Een aantal van onze SKN-talenten heeft zich enorm ingezet voor de werving van 
nieuwe donateurs. SKN heet maar liefst vijfendertig nieuwe donateurs van harte 
welkom. Linden van Bemmel (FSA) wist negen mensen te ‘strikken’ om SKN te 
ondersteunen. En Kyra Pattikawa (FSA) zorgde voor acht nieuwe namen op onze lijst 
van donateurs. Dames, compliment voor jullie inzet! SKN hoopt dat de werving door 
onze SKN-talenten een vervolg krijgt. Zij zijn immers ook zelf verantwoordelijk voor 
de toekomst van het Nederlandse kunstrijden! 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Linden van Bemmel 
 
 
DANK AAN SPONSORS, DONATEURS EN SUPPORTERS  
 
Allereerst heten wij alle nieuwe donateurs van harte welkom. Tevens is het een bijzondere eer om Annie Smid de allereerste 
trainster van Joan en Sjoukje, als nieuwe SKN-donateur te verwelkomen. We zijn ontzettend blij met uw financiële 
ondersteuning. En opnieuw is er onze speciale dank aan de heer Ton van de Kraak voor al zijn technische ondersteuning! Ton, je 
bent een super SKN-supporter! 
 
Zonder de geweldige steun en financiële bijdragen van onze sponsors, donateurs en supporters zou SKN niets kunnen bereiken. 

Wij vinden het fantastisch dat u net als SKN het Nederlandse kunstrijden een lift wilt geven. Schaatsen is onderdeel van de 



                                                                                                                                      
  

                                                                                                

Nederlandse cultuur en kunstrijden is de moeilijkste tak van de schaatssport. De talenten die kiezen voor het kunstrijden gaan 

de enorme uitdaging aan de top te willen bereiken in deze technisch moeilijke en fysiek en mentaal zware sport. Zij verdienen de 

kans om hun droom te verwezenlijken!  

 

Uiteraard vragen wij onze donateurs om ons voor langere tijd te blijven ondersteunen. Wij hopen dat u jaarlijks een bedrag naar 

SKN zult overmaken. Het is een lange weg naar de Top en daar is veel geld voor nodig.  

 
 

HUIDIGE DONATEURS 

 

 

                                                       
 

 
 

 

 

Indra Aerts, Jan Aerts, Elly Anakotta-Manuputty, Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, Serge van Bemmel, Ed van Biezen, 

Charlotte Bon, Elsbeth Bon, Cari en Martijn Braun, Mea Braun, Julian Carroll, Fred van Dorp, Paul Engel, Anna Engel-Tetelepta, 

Adie Erkelens-Lamers, Henk+Troy Engelbracht Hunter, Jeannine Ferir, Lydia Huveneers, Hennie Kuiper, Karin Kraaijkamp, Agnes 

Manuputty-Schröder, Sanne Meeder, Paul Meynen, Peter Moormann, Hans Muller, Helma Neppérus, Annemarie en Tom Okker, 

Zora Pattikawa, Leentje Pattikawa-Hehamahua, Clara Prinsze, Herman Quarles van Ufford, Anton Rhebok, Jaap Rijks, Jan R. 

Romke de Vries, Vanessa Sahertian-Manuputty, Nini Scholtz-Braun, John Settels & Sheila Robbie, Annie Smid, Theo en Lia Smit-

Klozen, Priscilla en Claudia Smol, Gerard T. Romijn, Mart Smeets, Jan de Smet, Arie van der Spek, Wouter Toledo, Petra Veldhuis, 

Leo van Vliet, Mary Voeten, Anita van Wijk, Marijcke Willink-de Langen, Decorette Zaandam en verschillende anonieme 

donateurs. 

 

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. SKN  154 388 734 - t.n.v. St. Kunstrijden Ned. te Haarlem 

7. IBAN nr. NL 60RABO 0154388734 - BIC RABO NL 2 U 

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

 



                                                                                                                                      
  

                                                                                                

 
 
 

                            
 

SKN Talent Team 2014/2015 
 
 
SKN WENST ONK-DEELNEMERS VEEL SUCCESS! 
 
SKN wenst alle deelnemers aan het ONK 2015 op 24 en 25 januari heel veel succes. Na het ONK wordt het SKN-talententeam 
opnieuw samengesteld. 
 
Doe je best en pak je kans om ook te kunnen behoren tot het SKN-Toptalent team!  
 
 
 

 

                

 


