
                                                                                                                                      

                                                                                                

      

Nieuwsbrief Nr. 6                                                                                                   April  2015 

Aan het eind van dit seizoen 2014/15 kan Stichting Kunstrijden Nederland (SKN) terugkijken op een aantal mooie 
resultaten en goede vooruitgang bij de meesten van onze geselecteerde rijders/sters. Er waren zeer goede prestaties 
bij de Open Nederlandse Kampioenschappen Kunstrijden (ONK) zoals de eerste senioren titel voor Niki Wories, die een 
zeer constante wedstrijd reed. Maar ook de titel bij de Advanced Novice voor de pas 12-jarige Sophie Bijkerk was fraai. 
 
De Challenge Cup in Den Haag was top met zilver voor de 14-jarige Kyarha van Tiel bij de junioren en twee maal brons. 
Niki Wories werd derde bij de senioren en voldeed en passant ook aan de hoge technische ISU eisen voor deelname aan 
de WK senioren in Shanghai. De tweede bronzen medaille ging naar Kylie Loots in de categorie Basic Novice A. 
 
Hoogtepunt voor SKN was de vierjarige verbintenis die tijdens het ONK met hoofdsponsor Euronics gesloten werd. 
Deze samenwerking biedt ons hoop voor de toekomst. 
 
In deze Nieuwsbrief blikken we met u terug op het afgelopen succesvolle seizoen en kijken we vooruit naar de 
toekomst van SKN en onze selectie. 
 
 
MET EURONICS NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN IN 2018 

Stichting Kunstrijden Nederland is blij bekend te kunnen maken dat Euronics onze nieuwe hoofdsponsor is. 
 

Euronics is een internationale retail organisatie in consumentenelektronica 
met 11.000 aangesloten winkels in meer dan 30 landen. Met de 97 lokale 
winkels in Nederland is Euronics in staat op een hoog kwalitatief niveau 
service en advies te brengen naar haar klanten.  Zondagavond 25 januari 2015, 
werd in ‘s-Hertogenbosch tijdens het ONK Kunstrijden het contract getekend.    
 
 
           
 

Marcel Vloemans, directeur United Retail, en Joan Haanappel, 
voorzitter SKN maakten in de Spiegelzaal van het Sportiom bekend 
dat Euronics SKN zal sponsoren richting de Olympische Spelen 2018 
in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. 
 
 
                                                                                                                                                                       Mary Dotsch Joan Haanappel en Marcel Vloemans 
 

Initiatiefnemer van SKN Joan Haanappel heeft samen met haar Gouden Ambassadrice Sjoukje Dijkstra een aantal jaren 
geleden besloten er alles aan te doen deze oudste, grootste en wereldwijd meest bekeken Olympische wintersport in 
Nederland weer op de kaart te zetten. De ambitie is deelname aan de Olympische Winterspelen, de steun van Euronics 
moet dit mede mogelijk maken. Met de sponsoring van Euronics verwacht SKN een partner gevonden te hebben met 
een gelijke mentaliteit. Het faciliteren van omstandigheden waarbinnen kleine sterretjes kunnen uitgroeien tot grote 
internationale sterren. 



                                                                                                                                      

                                                                                                

                   
     
Kyra Pattikawa, Linden van Bemmel, Kylie Loots en Daya Aerts  
zijn blij met de komst van hoofdsponsor Euronics 
 

 

SPONSOREN – DONATEURS - EN SUPPORTERSDAG ZEER GESLAAGD 

Het 6
de

 SKN trainingskamp van 7 t/m 13 januari jl. diende voor de sporters vooral als fine tuning voor het ONK dat tien 
dagen later in ’s Hertogenbosch plaatsvond. Onze Canadese SKN topcoach Manon Perron besteedde veel tijd aan het 
doorrijden van de küren en om die reden was ook ISU technisch Specialist Ingrid Aalders een dag aanwezig om de 
benodigde technische niveaus te checken en waar nodig hoger op te schroeven. 

 
Héél speciaal was vrijdag 9 
januari toen onze Sponsoren 
en Donateurs uitgenodigd 
waren om te komen kijken 
naar de korte küren van onze 
sporters. Er gaven 57 
personen gehoor aan onze 
invitatie, zeer bijzonder voor 
ons omdat het bestuur van 
SKN zich hierdoor gesteund 
voelt. Men stak niet onder 
stoelen of banken dat er 
vooruitgang geboekt is en dat 
was ook duidelijk te zien aan 
de over het algemeen goede 
küren die er gereden werden. 
Na afloop werd er onder het 
genot van soep en broodjes 
gezamenlijk nagepraat en 
kwam menigeen nog met 
goede adviezen en raad. 

Joan Haanappel wees erop dat er een hoofdsponsor gevonden was maar liet er geen twijfel over bestaan dat SKN 
ook in de toekomst afhankelijk zal zijn van de bijdrage van donateurs en verder naar andere sponsoren op zoek moet 
gaan als Nederland internationaal goed mee wil doen en het doel deelname aan de Olympische winterspelen wil 
realiseren. Ook mag er nooit meer sprake zijn van verloren talent door onvoldoende financiële middelen.  

 
De middag werd afgesloten met mooie opbouwende woorden van Hans van Zetten (NOS commentator en lid van het 
Comité van aanbeveling van SKN) waarvoor onze dank! 
 

DE OPEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN KUNSTRIJDEN 

Van 23 t/m 25 januari werd in ’s-Hertogenbosch het ONK Kunstrijden verreden. Heel jammer dat in hetzelfde weekend 
zowel selectiewedstrijden Langebaan als de Europese Kampioenschappen Shorttrack gehouden werden zodat de 
nationale sportpers weer niet aanwezig was. In 2014 werd het ONK immers gedurende de Olympische Spelen 
geprogrammeerd. Aan de organiserende club BKV heeft het niet gelegen. Er heerste zoals altijd een goede sfeer 
waardoor iedereen zich op zijn gemak voelde. 



                                                                                                                                      

                                                                                                

Het was een eer voor SKN ook bij dit kampioenschap betrokken te worden. Sjoukje 
Dijkstra had op de vrijdag (officiële trainingsdag) een ontmoeting met honderden 
schoolkinderen die haar vragen konden stellen en zelfs haar gouden Olympische 
medaille mochten aanraken.  
’s Avonds werd Sjoukje tijdens de opening in het prachtige stadhuis van ’s-
Hertogenbosch in de bloemetjes gezet. 
                                                             
 
 

Aan voorzitter Joan Haanappel de eer op zaterdagochtend het ONK 2015 officieel te 
mogen openen. Sjoukje en Joan werden ook tijdens de finale van de dames senioren ingezet om de burgemeester van 
’s-Hertogenbosch, Ton Rombouts (tevens vice voorzitter NOC/NSF), van commentaar en uitleg te voorzien. 

 

 

Senioren Dames 

Bij afwezigheid van titelverdedigster Eva Lim ging Niki Wories bij de Korte 
kür direct fors aan de leiding met 49.30, een verschil van 17 punten met 
Mila Morellissen. Tijdens de lange kür liet Niki zien vol zelfvertrouwen te 
zijn en met een wervelend optreden greep zij met een totaal van 142.14 
(34 punten hoger dan bij het ONK 2014, waar zij tweede werd) haar eerste 
Nederlandse senioren titel! Mila Morelissen werd tweede met 109.56, 
terwijl het brons naar Kim Bell ging met 104.48. 

  

 

 

 

 

 

Senioren Heren 

Titelverdediger Thomas Kennes zal het weekend in ‘s-Hertogenbosch niet 
snel vergeten. Als absoluut favoriet begon hij aan de titelstrijd. Bij de korte 
kür wist hij maar vier punten voorsprong te nemen op senioren debutant 
Michel Tsiba. De finale was meer dan spectaculair. Thomas reed niet zoals 
wij van hem gewend zijn en moest na zijn kür lijdzaam toekijken hoe Tsiba 
totaal gepassioneerd over de baan vloog en vocht als een tijger. Toch was 
het Thomas Kennes die met maar 0.3 verschil aan het langste eind trok en 
voor de tweede keer Nederlands Kampioen werd met 136.70. Zilver voor 
Michel Tsiba met 136.39. Florian Gostelie ( Nederlands kampioen 2013) 
moest met de derde plaats, 119.16, genoegen nemen.   

 

 



                                                                                                                                      

                                                                                                

 
Advanced Novice Dames 
In deze categorie wist de pas 12-jarige Sophie Bijkerk een zeer solide 
wedstrijd te rijden. Tijdens de korte kür nam zij direct afstand van de 
rest van het deelnemersveld, met drie punten verschil op Linden van 
Bemmel en Lucia Settels. Eén van de medefavorieten, Daya Aerts, 
liet het afweten en eindigde als 7

de
 op dit onderdeel. Tijdens de 

lange kür was Sophie ook superieur en zo won zij als één van de 
jongsten met een forse PB verbetering naar 81.7, haar eerste 
Nederlandse titel. De spanning was groot voor zilver en brons. 
Uiteindelijk werd Linden van Bemmel, ondanks twee keer vallen 
maar met een bevlogen optreden, met 73,88 tweede. Daya Aerts 
reed een goede kür en ging daarmee van de zevende naar de derde 
plaats met 73.34. Enerverend was deze wedstrijd zeker omdat er 
tussen zilver en de 7

de
 plaats in de einduitslag net iets meer dan één 

punt zat! 

 

 

 
 
                                                                                               
 
Basic Novice A Dames 
Bij de jongste categorie was het favoriete Kylie Loots die het met 
een PB van 36.29 waarmaakte en daarmee haar eerste 
Nederlandse titel won. Sam Jansen reed haar beste wedstrijd van 
het seizoen en veroverde met 32.87 zilver. Het brons ging naar 
Kyra Pattikawa met 30.89. 
 

 

 

 

 

 

SKN TOP TALENT TEAM 2015-2016 

Na de nationale titelstrijd is een nieuw SKN Top Talent Team samen gesteld. Met trots stellen wij u voor aan:  

Niki Wories (DDD) Daya Aerts (FSA) 

Thomas Kennes (BKV) Lucia Settels (FAN) 

Michel Tsiba (EKEYSA) Caya Scheepens (BKV) 

Kyraha van Tiel (DDD) Kylie Loots (FSA) 

Chanel den Olden (WKC) Sam Jansen (HIJH) 

Sophie Bijkerk (DDD) Kyra Pattikawa (FSA) 

Linden van Bemmel (FSA) Isabelle Smit (DDD) 



                                                                                                                                      

                                                                                                

 
Het nieuwe SKN team met Sjoukje en Joan 

 
 
Voor dit seizoen hebben we afscheid genomen van Jildou van Vliet. Uiteraard kan zij in de toekomst, mits haar 
prestaties toereikend zijn, opnieuw opgenomen worden in het SKN team. Nieuwe SKN’ers zijn Sam Jansen, Isabella Smit 
en Michel Tsiba. 
 
SKNers OP BEZOEK BIJ PAUL DE LEEUW (Lid van het SKN Comité van Aanbeveling) 

 

 

 

Sophie Bijkerk, Thomas Kennes ,Kylie Loots, Linden van Bemmel en 

Kyra Pattikawa  waren te gast in het nieuwe programma van Paul de 

Leeuw PAUL’S PUBER KOOKSHOW. 

 

 

http://www.sknfonds.nl/verslag-niki-2015.html
http://www.sknfonds.nl/verslag-niki-2015.html
http://www.sknfonds.nl/verslag-niki-2015.html
http://www.sknfonds.nl/verslag-niki-2015.html


                                                                                                                                      

                                                                                                

KYARHA DRAAGT VLAG BIJ OPENING VAN EUROPEES JEUGD OLYMPISCH WINTER FESTIVAL 

De grote afwezige bij het ONK in ‘s-Hertogenbosch was SKN Top talent Kyarha van Tiel. Tegelijkertijd vond namelijk in 
Vorarlberg en Liechtenstein het EYOF plaats. Kyarha werd uitgezonden door NOC/NSF en die ervaring was belangrijker 
dan deelname aan de ONK. Het feit dat zij bij de opening de Nederlandse vlag mocht dragen was een bijzondere eer 
voor haar. 

Kyarha over haar eerste Olympische ervaring: “Van 25 tot 30 januari 

jl. werd ik uitgezonden naar het EJOWF (Europees Jeugd Olympisch Winter 

Festival) in Vorarlberg en Liechtenstein. Er deden 45 landen aan mee en meer 

dan 900 sporters in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Het Nederlandse team 

bestond uit 3 alpine skiërs en ikzelf. 

De openingsceremonie was echt geweldig, een mooie show inclusief het 
Olympische vuur en de eed. Wat was ik trots dat ik de Nederlandse vlag mocht 
dragen. Op maandag had ik mijn korte kür. Die ging best aardig en ik eindigde op 
de 13e plaats. Op woensdag de lange kür. Ik wilde zo graag een goede lange kür 
schaatsen. Helaas ging deze kür volledig de mist in. 
 
Uiteindelijk ben ik toch nog als 15e geëindigd. Overall heb ik ook de 15e plaats 
van de 30 deelneemsters behaald. Op donderdag ben ik mijn NL teamgenoten de 
alpine skiërs gaan aanmoedigen en op vrijdag was alweer de sluitingsceremonie. 
Het was leuk om kennis te maken met andere topsporters en sporten en een    
super mooie ervaring. Ik hoop dat er nog meer mooie ervaringen mogen volgen”. 

 

 

BIJZONDERE PRESTATIES DIT SEIZOEN 

 

 

Kyra Pattikawa wint bij de ISU NRW Trophy eind november 2014 in Dortmund aan het 

begin van het seizoen brons in de categorie Basic Novice A 

 

 

 

Kylie Loots begon het seizoen wel heel overtuigend door in Dortmund bij de NRW Trophy 

in de categorie Basic Novice A goud te winnen. Het is lang geleden dat bij het kunstrijden 

internationaal het Wilhelmus klonk. In januari won zij bij het ONK in ’s Hertogenbosch in 

dezelfde categorie haar eerste Nederlandse titel. Gedurende de Challenge Cup stond 

Kylie al weer op het podium, dit keer om de bronzen medaille in ontvangst te nemen 



                                                                                                                                      

                                                                                                

Sophie Bijkerk wist als één van de jongste deelneemsters bij haar eerste deelname aan de 

categorie Advanced Novice tijdens het ONK de Nederlandse titel op 12-jarige leeftijd met een 

mooie score van 81.78 te winnen! 

 

Thomas Kennes boekte de belangrijkste progressie aan het einde van 2014 bij de ISU NRW 

Trophy in Dortmund. Hij verbeterde daar al zijn PB’s. Bij de korte kür betekende dat van 

46.09 naar 50.02. Maar bij de lange kür en de Total Score was de meeste vooruitgang te zien. 

LP van 85.39 naar 99.61 en de Total Score ging zelfs 21 punten vooruit, van 128.84 naar 

149.63. Thomas wist ook zijn Nederlandse titel te prolongeren. 

 

 

Kyarha van Tiel kan heel tevreden op haar seizoen terugkijken. In haar eerste jaar als junior 

kwam ze verschillende keren heel sterk uit de verf. Bij haar eerste ISU Junioren Grand Prix, 

eind augustus in Courchevel reikte het tot 92.51. Bij haar laatste ISU wedstrijd, Coupe du 

Printemps in Luxemburg een paar weken geleden, kwam er 123.62 op het score bord, een 

verschil van meer dan 30 punten! Zij werd beloond met de zilveren medaille. Er was ook 

zilver voor de uitstekend presterende Kyarha bij de Challenge Cup. Al met al een Top 

seizoen! 

 

Niki Wories heeft een bijzonder seizoen achter de rug omdat ze als 18-jarige nog net 

mocht uitkomen in de junioren categorie en dit afwisselde met wedstrijden op senioren 

niveau. Bij de ISU NRW Trophy in Dortmund zette ze bij de junioren een prachtige PB score 

neer van 124.61. Bij het ONK startte Niki voor het tweede jaar bij de senioren. In 2014 

werd zij tweede achter Eva Lim met 108.28. Dit jaar reed zij een geweldig ONK, waar zij 

alle PB’s aan flarden schaatste en uitkwam op 142.14. Zij mocht zich voor het eerst zeer 

terecht Nederlands Kampioene Senioren noemen, wat haar tevens een ticket voor het EK 

in Stockholm opleverde. 

Haar eerste optreden op dit hoge niveau was helaas nog niet goed genoeg voor een finale 
plaats. Maar tijdens de ISU Bavarian Open in Oberstdorf herstelde ze zeer goed met een fantastische korte kür die haar 
PB maar liefst naar 55.03 bracht. Met een Total Score van 139.95 won Niki brons. Ook bij de ISU Challenge Cup in Den 
Haag werd het weer brons met een PB score van 143.62 dwong Niki door een prima lange kür te rijden uitzending naar 
het WK Senioren in Shanghai af. 
 
In Tallinn tijdens het WK Junioren reed Niki een goede korte kür met 48.56, de 15e plaats van de 43 deelnemers, 
waarbij kunstrijlanden bij uitstek als Canada, China, Duitsland en Frankrijk achter haar zaten. Uiteindelijk eindigde Niki, 
ondanks lichamelijk ongemak maar met doorzettingsvermogen, met een score van 115,73 op de 23e plaats. 
 
Het WK senioren in Shanghai betekende het einde van een ongelofelijk seizoen voor Niki Wories weliswaar haalde zij de 
finale niet met 40.38 maar haar vorderingen zijn spectaculair te noemen en beloven veel voor de toekomst.  
 



                                                                                                                                      

                                                                                                

                                        
                    SKN team wenst Niki Wories succes bij eerste WK in Shanghai ! 

 
Tijdens het zeer succesvolle zevende SKN kamp in De Uithof in den Haag poseerde het nieuwe SKN team speciaal om 
Niki Wories een hart onder de riem te steken. 
Samen met Manon Perron en choreografe Julie Marcotte werd een en ander ook vastgelegd door het Jeugd Journaal! 
 
 
SKN VERWELKOMT TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN. 

 
SKN is blij met het toetreden van Peter Hordijk (Secretaris) en Hilone Dinnissen (Pers, Communicatie en Marketing) 
 

                    
 

Het bestuur van SKN: 
Eerste rij van l. naar r. Joan Haanappel, Mary Dotsch 

Tweede rij  André de Groot, Hilone Dinnissen, Peter Hordijk, Ruud Onstein, Sjoukje Dijkstra, Paul Boeren 



                                                                                                                                      

                                                                                                

HET ZEVENDE SKN TRAININGSKAMP IN DE UITHOF IN DEN HAAG WAS WEER EEN GROOT SUCCES 
 
Het laatste trainingskamp van dit seizoen betekende gelijktijdig ook de opstart van het volgende seizoen. 
Nu moeten er immers technisch nieuwe moeilijkere elementen aangeleerd worden en wordt ook weer meer de nadruk 
gelegd op betere schaatsvaardigheid. 

Buiten onze Canadese Top trainster Manon Perron was net als 
verleden jaar de eveneens uit Canada stammende internationaal zeer 
bekende choreografe Julie Marcotte aanwezig om een aantal 
rijders/sters van nieuwe küren te voorzien. Julie kreeg eerder dit jaar 
van een internationale jury bij de ISU Grand Prix finale een perfecte 
score van 10.00 voor de choreografie van de Canadese 
Wereldkampioenen paarrijden Meagan Duhamel &Eric Radford. Voor 
onze SKN talenten dus wel een heel bijzondere ervaring met haar te 
kunnen werken. 

 
Michel Tsiba maakte er een verslag van 
 
Mijn eerste SKN Kamp: 
Ik ben Michel Tsiba, nummer 2 van de afgelopen Nederlandse 
kampioenschappen en sinds dit seizoen geselecteerd door SKN. 
 
Ik ben er blij mee omdat het namelijk motiverend is als team 
deskundigen potentieel in je zien. Daarnaast biedt SKN ook nog 
faciliteiten aan zoals hun geweldige trainingskampen. Dit heeft 
positieve invloed op mijn vooruitgang. 
 
 
 

  Choreografe Julie Marcotte en Michel Tsiba 
 
Afgelopen week deed ik voor het eerst mee aan het SKN kamp. Ik heb gewerkt met Manon Perron, Manon is vooral een 
expert op technisch gebied. Ook heb ik gewerkt met Julie Marcotte, Julie is vooral een expert op het gebied van 
schaatsvaardigheid en choreografie. Julie heeft tijdens het kamp ook een kür voor mij gemaakt. De rest van de uren 
werkte ik met mijn eigen coach. 
 
Ik ben SKN dankbaar dat ik met Julie kon werken aan mijn kür, wanneer Julie schaatst zweeft ze over het ijs, haar 
schaatsvaardigheid is van heel hoog niveau en daar heb ik veel van opgestoken. De kür die Julie voor me heeft gemaakt 
is geweldig, Julie is een erg actief en levendige persoon ik heb dan ook met veel plezier met haar gewerkt. Mijn trainer 
en ik zijn blij met het resultaat. Ik heb ook met veel plezier gewerkt met Manon, Manon is een hele goede coach en zij 
heeft mij afgelopen week enorm geholpen. Met o.a. kanten rijden, sprongen en spins. Manon geeft vaak kleine tips die 
aansluiten op de techniek van mijn eigen coach die je dat zetje geven om een element perfect uit te voeren en te 
beheersen.  
 
Het SKN kamp was verder erg effectief omdat we met zijn allen vele uren op het ijs stonden en steeds hard bleven 
trainen. Het is natuurlijk ook erg leerzaam door de expertise van de trainers. Maar ook omdat je op het ijs staat met de 
beste kunstschaatsers van Nederland en dat is erg stimulerend waardoor je nog harder je best wilt gaan doen. 
Kortom het SKN kamp was geweldig! 
 
Ik ben erg blij om deel uit te maken van het SKN team. Ik wil SKN en met name Joan, de topcoaches uit Canada Manon 
en Julie en natuurlijk mijn eigen topcoach Susan heel erg bedanken voor deze effectieve en leerzame week het was een 
topweek. Ik heb nu al zin in het volgende SKN kamp 



                                                                                                                                      

                                                                                                

GEPLANDE SKN KAMPEN 
 
Maandag 13 juli 2015 t/m zondag 19 juli 2015 (Sportiom) ‘s Hertogenbosch 
Dinsdag 6 oktober 2015 t/m maandag 12 oktober 2015. (De Uithof) Den Haag 
Woensdag 6 januari 2016 t/m dinsdag12 januari 2016 (De Uithof) Den Haag 
Maandag 21 maart 2016 t/m zondag 27 maart 2016 (De Uithof) Den Haag 

DANK VOOR STEUN AAN SKN! 

SKN dankt haar hoofdsponsor Euronics, sponsoren, donateurs en supporters voor hun geweldige steun en financiële 
bijdragen. Zonder deze steun zou SNK werkelijk niets kunnen beginnen. Wij vinden het fantastisch dat zij het 
Nederlandse kunstrijden een warm hart toedragen. 
In deze nieuwsbrief staat welke ontwikkeling onze Toptalenten hebben gemaakt het afgelopen seizoen en hoe de 
bijdragen van sponsoren en donateurs hiervoor hebben gezorgd! 
Maar dat betekent niet dat we er nu zijn. Er zijn nog voldoende dromen 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, deelname aan de Olympische Spelen in 2018 in Zuid-Korea, 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 zien. 
Voor meer informatie over de mogelijkheden voor sponsoren en donateurs verwijzen wij naar onze website:  
http://www.sknfonds.nl/donateurs.html  
 

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, Annelies Rijks-Schuil, Gerard T. Romijn, Jan R. Romke de Vries, Vanessa Sahertian-Manuputty, Nini Scholtz-Braun, John 
Settels & Sheila Robbie, Mart Smeets, Jan de Smet, Annie Smid, Theo en Lia Smit-Klozen, Priscilla en Claudia Smol, Arie van der Spek, 
Willem Tates, 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. 

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


                                                                                                                                      

                                                                                                

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  

 
Beste SKN Vrienden, 
 
Aan het begin van dit seizoen 2014/2015 heb ik er onder anderen op gewezen dat ik er van 
overtuigd was dat onze talenten gedurende het seizoen progressie zouden boeken en dat intensieve 
training, toewijding en uitstekende prestaties voorwaarden zijn om opgenomen te worden in het 
SKN –Toptalententeam.  

 
Onze talenten weten dit en werken bijzonder hard en intensief. Nooit hadden wij in september op een beter seizoen 
kunnen hopen met zeven gewonnen ISU medailles. Één maal goud, twee zilveren medailles en vier bronzen plakken in 
drie verschillende leeftijd categorieën. Onze felicitaties en complimenten gaan op de eerste plaats naar de sporters 
maar zeker ook naar Manon Perron, Julie Marcotte en uiteraard onze eigen trainers die in Nederland betrokken zijn bij 
de SKN talenten…Proficiat allemaal. 
 
Onze doelstelling is om het Nederlandse kunstrijden internationaal weer op de kaart te zetten en met deze successen 
hebben we een stapje in de goede richting gemaakt. Om verder te komen en ons doel te bereiken is geld, tijd en 
energie nodig. Niet alleen steunen velen SKN financieel, talloze mensen spannen zich in, wilskrachtig en volhardend ter 
ondersteuning van onze doelstelling. Wij waarderen dit enorm en zijn blij en dankbaar dat zo veel mensen onze sport 
een warm hart toedragen….hartelijk dank! 
 
Uiteraard blijven wij onze talenten in de komende maanden volgen en zullen wij op Facebook zo goed mogelijk 
berichten over hun trainingen hier of mogelijk op trainingsstages in het buitenland. 
Top kunstrijder/ster kan je immers alleen maar worden als je 11 maanden per jaar op het ijs staat…een dure zaak en 
juist daarom hebben wij uw financiële steun zo nodig! 
 
SKN houdt u op de hoogte, 
 
Joan Haanappel 

               
Voorzitter 
 
Stichting Kunstrijden Nederland 
Architect Berlagelaan 105, 2552  ZE, Den Haag  
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