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Beste SKN-vrienden, 
In deze zevende aflevering van onze nieuwsbrief blikken we nog even terug op het afgelopen 
seizoen en de goede prestaties van onze SKN-sporters. Heel positief was dat na vijf jaar 
onderbreking eindelijk de” SJOUKJE DIJKSTA TROFEE” weer uitgereikt werd voor kunstrijder/ster 
van het jaar. Het is onze Nederlands kampioene Niki Wories die deze eer verdiende met haar 

goede resultaten. De KNSB Talenten prijs ging naar Michel Tsiba. En dan was er RTL Super kids waar twee van onze SKN 
talenten Kylie Loots en Sophie Bijkerk de finale behaalden en Sophie zelfs tweede werd en daarmee een studiebeurs 
van € 10.000 wist te verdienen. Een  super opsteker voor het Nederlandse kunstrijden in het  algemeen ! 
 
We bekijken de wedstrijdkalender voor het seizoen 2015-2016. Het internationale wedstrijdseizoen  is al op 19 
augustus in Bratislava van start gegaan met de eerste ISU Junioren Grand Prix wedstrijd in een serie van zeven.  
Wij zijn benieuwd naar de resultaten van Niki Wories en Thomas Kennes die ieder door goed te presteren in de 
komende maanden natuurlijk deelname aan de Europese en Wereld Kampioenschappen in respectievelijk Bratislava en 
Boston willen afdwingen en naar Kyarha van Tiel en Michel Tsiba die ieder aan twee Junior Grand Prixs meedoen. Met 
name voor Kyarha hangt veel  af van haar deelname  omdat zij zich door middel van een goed resultaat  zou kunnen 
plaatsen  voor de Jeugd Olympische Winter Spelen in februari  in het Noorse Lillehammer.  
 
Het is nog geen twee jaar geleden dat SKN het eerste Toptrainingskamp organiseerde.  Inmiddels  starten wij op 6 
oktober met de negende editie op onze thuisbasis De Uithof in Den Haag zoals altijd onder de bezielende leiding van de 
Canadese Manon Perron. Wij zijn er trots op dat wij met dit initiatief het kunstrijden in ons land nieuw leven hebben 
kunnen inblazen en daarmee de geselecteerde sporters een kans kunnen bieden. 
 
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 en het mogelijk te maken dat in 2018 eindelijk weer een Nederlands kunstrijtalent deelneemt aan de 
Olympische Spelen. 
 
Tot slot laat ik u weten dat we onze sponsors, donateurs en supporters ook dit jaar weer zullen uitnodigen om tijdens 
de SKN Toptrainingsstage in januari één van de trainingen bij te wonen. 
 
SKN houdt u op de hoogte! 
 
Hartelijk dank voor uw steun! 
 

 
Voorzitter  



                                                                                                                                      

                                                                                                

Niki Wories wint Sjoukje Dijkstra Trofee 
 
Niki Wories heeft als beste kunstrijder/ster van het jaar de Sjoukje Dijkstra Trofee 2015 in ontvangst mogen nemen. Het 
is alweer vijf jaar geleden dat Manouk Gijsman met haar prestaties in aanmerking kwam voor deze meest prestigieuze 
KNSB prijs in het Nederlandse kunstrijden. 

.                                                             
Sjoukje Dijkstra feliciteert Niki niet alleen met het winnen van de prijs maar vooral ook met haar succesvolle seizoen 

 

Michel Tsiba wint KNSB talenten prijs 2015 
 
 
  
 
 
 
 
 

SKN feliciteert Michel Tsiba van harte met het winnen van deze belangrijke prijs. 

 
 
Super prestatie van SKN-er Sophie Bijkerk met tweede plaats in de zinderende finale 
van Superkids 
 

 

De finale van Superkids op RTL4 was ongelofelijk spannend! Met maar 
anderhalve punt verschil trok de fantastische Zoë Greten aan het langste 
eind. Maar Sophie was óók zo prachtig en elegant op het nummer Imagine 
van John Lennon. Een indrukwekkende avond voor Sophie die een 
studiebeurs van 10.000 Euro ontving. 

Veel lof ook voor Kylie Loots die met haar partner voor de avond Belgisch 
kampioen Jorik Hendrickx achtste werd. Sophie en Kylie hebben onze sport 
met hun optreden prominent op de kaart gezet. 

Hartelijk gefeliciteerd dames en bedankt!                 Kylie Loots 
                                                                                                                                                                                                    

Sophie Bijkerk met haar Prijs 

 



                                                                                                                                      

                                                                                                

Bijscholing off-ice training kunstrijders door SKN Sponsor SanTwee 

20 juni organiseerde Fysiotherapie SanTwee een bijscholingsdag off-ice training voor de kunstrijcoaches. De scholing is 
geaccrediteerd door de KNSB en de coaches krijgen punten die zij nodig hebben voor hun trainerslicentie 

                                                     

Er waren 20 coaches uit heel Nederland aanwezig, ze hebben die dag zowel theorie als praktijk gehad waardoor ze nu 
nog beter onderbouwd en met de nieuwste inzichten de Nederlandse kunstrijders kunnen trainen.  

Wij vonden het een succes en zeker voor herhaling vatbaar, de coaches beoordeelden de dag met een dikke 8! 

 

Zomertraining 
De  SKN-Toptalenten hebben deze zomer heel hard  gewerkt . Er werd intensief getraind en er zijn veel nieuwe küren 
gemaakt. Bovendien is dit ook de tijd waar nieuwe elementen aangeleerd worden. Behalve ons eigen SKN zomerkamp 
dat van 13 tot en met 19 juli in het Sportiom in ’s-Hertogenbosch gehouden werd zijn een aantal van onze  SKN-ers  ook 
er vóór of er na op een buitenlandse stage gegaan.  
Hier hun verslag.  

 
Mijn Canada avontuur verslag Niki Wories 
Deze lente/zomer begon anders dan verwacht. Eindelijk, door steun van 
Euronics, mocht en kon ik naar het land waar ik zo graag naartoe wilde vanwege 
het schaatsen en super goede faciliteiten, namelijk Canada!! In mei/juni ben ik 
vier weken in Canada geweest waar ik heb getraind met topcoaches waaronder 
Manon Perron! Daar heb ik ook mijn lange kür laten maken, door de geweldige 
choreografe Julie Marcotte! Wat een toptijd heb ik daar gehad. Zoveel inspiratie 
doordat er zoveel goede schaatsers om je heen zijn en niet te vergeten de 
positiviteit! De sfeer en omgeving is daar gewoon zo top, ik wilde echt niet meer 
weg!! een paar weken daarna, in Juli, ben ik een week teruggegaan om ook mijn 
korte kür te laten maken en om weer met topcoaches zoals Manon Perron 
samen te mogen werken. Wat ik in deze weken heb geleerd is super, niet alleen 
technisch maar ook mentaal stappen gemaakt en wat heb ik het naar mijn zin 
gehad in het mooie land!! Aansluitend aan deze week heb ik weer een prachtig 
SKN kamp gehad. Bedankt SKN, SUPER bedankt!! 

 
      

De onderwerpen die aan bod kwamen 
waren: 

• Trainingsprincipes  
• Kind en krachttraining                                                                                           
• Het athletic skills model                                   
• Blessurepreventie 
• Voeding bij sporters 
• Osteopathie 

 



                                                                                                                                      

                                                                                                

 
 
Trainingsstage Andalo Italië  verslag Kyarha van Tiel  

 

Nadat ik eerst drie weken in Canada bij Manon Perron, Julie Marcotte en Dave Ferland 
getraind had vertrok ik op zondag 21 juni voor het eerst helemaal alleen op een 
buitenlandse trainingsstage. Vanaf Amsterdam met het vliegtuig naar Milaan en daarna 
nog 2 uur in de auto naar Andalo. Het kamp stond onder leiding van Manon Perron. Per 
dag waren er 3 ijstrainingen en 2 droogtrainingen. Ik heb deze week weer veel geleerd van 
Manon, we hebben ons vooral bezig gehouden met triple sprongen. Ook heb ik les gehad 
van trainers uit Milaan. De overige schaatsers waren allemaal erg aardig en deden hun best 
om Engels met me te praten. Een aantal schaatsers was ik al eerder tegen gekomen op 
internationale wedstrijden. Jammer genoeg vloog de week voorbij en was het al weer snel 
tijd om naar huis te vertrekken. Het was een super week!  
 
 
 

SKN Zomerkamp ’s-Hertogenbosch 
 
Het SKN team heeft in Juli een zeer 
productief trainingskamp gedraaid (bij 
gebrek aan ijs in De Uithof in Den Haag werd 
uitgeweken naar het Sportiom in ’s-
Hertogenbosch). Onder leiding van onze 
topcoach Manon Perron is heel hard gewerkt 
aan nieuwe technisch moeilijkere elementen. 
Ook de nieuwe küren werden nauwkeurig 
onder de loep genomen  en er is 
geconstateerd dat er veel te genieten valt in 
het aankomende wedstrijdseizoen waar we 
ons allemaal op verheugen. 

Het volgende SKN kamp is zoals gewoonlijk 
op onze thuisbasis in De Uithof in Den Haag 
van 6 tot en met 12 oktober. 
             

                  Manon Perron met het SKN Team Zomerkamp 2015 

 
Linden, Daya, Kylie en Kyra in Chicago verslag Linden van Bemmel 
Hallo, ik ben Linden van Bemmel. Ik ben veertien jaar en zit vanaf het begin in het SKN team. In Amsterdam is geen ijs in 
de zomer, maar toch wilde ik graag de hele zomer door trainen want ik ga dit seizoen in de junioren groep rijden en 
daar wil ik goed voor de dag komen! Daarom ben ik de dag na het SKN kamp vertrokken naar Chicago om samen met 
mijn FSA en SKN teamgenoten Kylie, Kyra en Daya, een maand lang te trainen op de Glacier Ice Arena in Vernon Hills. 
Wat een ijsparadijs!  

We trainden vijf dagen per week zeker vier uur per dag op het ijs, met daarnaast nog een uur droogtraining of pilatus. 
De eerste week was onze eigen coach Fiori Smid er ook, top!  We hebben veel  les gehad van de Britse coach Chris 



                                                                                                                                      

                                                                                                

Howarth. Hij is super technisch en analytisch. Hij kijkt en kijkt, en legt dan precies uit wat je moet doen om een 
bepaalde sprong te verbeteren. We werkten met hem aan de dubbel axel en ik ook aan de meeste triples, dat ging 
steeds beter, echt zo cool! Net als SKN coach Manon Perron legt Chris alles goed uit en is hij altijd positief en 
inspirerend, echt geweldig om met hun te werken!  “I love it” roept hij als je een sprong mooi landt, en soms zegt hij 

dingen als “mooi”, “gezellig”of “slapie doen” (Chris was een tijd 
bondscoach in Nederland) 

We kregen ook les in pirouetten van coach Beverley, passen en 
kanten van coach Rob en samen met de Amerikaanse rijders 
powerclass van coach Alex. In Amerika mag je op alle 
beschikbare uren op het ijs, met of zonder coach. Iedereen 
traint dus gewoon alleen door nadat de les is afgelopen. Dat 
was wel wennen voor ons, maar het stimuleerde enorm om 
nog harder te werken! Ik vind het zo leerzaam om een tijd op 
een andere plek en bij een andere coach te trainen! Wij kijken 
met veel plezier terug op deze maand.  

En nu? Zodra er weer ijs is in Amsterdam gaan wij weer keihard 
trainen en werken aan de nieuwe kuren, en…  ons 
voorbereiden op het volgende SKN kamp in oktober!!!  

 l. naar r.  Kyra Pattikawa, Linden van Bemmel, Chris Howarth, 
 Kylie Loots en Daya Aerts 
 
 
Michel Tsiba in Moskou 

 
 
Net zoals de zomer van de meeste schaatsers bestond mijn zomer ook alleen maar uit 
lekkere koele ijsbanen! Ik heb de hele zomer in het buitenland getraind om me goed voor 
te bereiden op het wedstrijdseizoen. ik heb onder andere deze zomer in Moskou 
getraind. Ik trainde daar met Shanna Gromova, zij was de trainster van voormalig 
Europees en wereldkampioene Irina Slutskaya.  
 
Ik heb met Shanna gewerkt aan mijn schaatsvaardigheid, sprongen en off-ice trainingen. 
Daarnaast heb ik in deze tijd met mensen getraind van geweldig niveau. Er was 
bijvoorbeeld een jongen van mijn leeftijd die trippel axel en een quad sprong. Dit was 
geweldig voor mij want dan kon ik me daaraan optrekken. Ik heb heel veel geleerd in de 
tijd in Moskou en het erg naar mijn zin gehad, kortom het was een geweldig kamp en een 
geweldige ervaring! Ik kan niet wachten om eind augustus mijn eerste Junior grand prix 
wedstrijd te rijden in Riga! 
 

Michel Tsiba met de Russische coach 
Shanna Gromova  
 
Trainingskamp Sam Jansen in Frankrijk. 

Op zondag 2 augustus zijn wij naar Auxerre gereden en maandag startte het kamp met Jerome Blanchard. Het is een 
fantastisch kamp geweest waarin ik heel veel heb geleerd.  Het was superrrrrrrrr! 
 



                                                                                                                                      

                                                                                                

Ik had ijs van 08.00 tot 10.00 uur in de ochtend. We stonden dan ook al om 06.15 uur (!) op omdat we om 07.30 op de 
ijsbaan moesten zijn voor een goede warming up.  
 
Van 10.00 uur tot 11.30 uur hadden we rust, waarna we ons weer gingen opwarmen voor de middagtraining van 12.00 
tot 13.00. Daarna hadden we een uur off-ice of ballet. 
Een aantal keer na de trainingen was er ook ijs in de middag en hebben Jerome en Ik mijn nieuwe korte kür gemaakt, 

en die is superleuk geworden. 

We hebben heel veel gewerkt aan: 

• mijn sprongen 

• nieuwe pirouettes 

• het verbeteren van mijn passenseries  

• mijn snelheid  

• en nog veel meer 

Het was erg hard werken, maar ik heb er van genoten.  

Ik kan niet wachten tot het volgende SKN-kamp om iedereen te laten zien wat ik 
allemaal heb geleerd! 

 
 

    Jerome Blanchard met Sam Jansen 
 
 
De zomer van Lucia Settels 

 
Na een week vakantie zeilend voor de Turkse kust, begon mijn 
zomerprogramma dit jaar in Madrid bij mijn eigen schaatsclub. Vervolgens 
een erg goede intensieve week SKN met Manon Perron en aansluitend 4 
weken met Carine Herrygers in Duitsland en België.  
Ik keek uit naar de allerlaatste week van mijn zomerprogramma in Valdemoro 
(Madrid) met Javier Fernandez en Brian Orser. Ik was nieuwsgiering op welke 
manier deze week anders zou zijn dan de andere trainingen. Wel grappig 
overigens dat ik als klein meisje van 7 begon te trainen op dezelfde club als 
Javier! 
 
In Valdemoro waren deelnemers uit 12 landen. In mijn groep waren 
deelnemers uit Oostenrijk, Engeland, Nederland en Spanje. We stonden 3 
uren per dag op het ijs. Naast de vaste uren op het ijs hadden we een uur 
dans en een uur off-ice. Dans was zowel lyric, contempory, ballroom, funky en 
salsa. Fun! 
 
Gedurende het hele programma deze week concentreerden we ons, naast  
schaatstechniek, op het ritme van de muziek die werd gebruikt. Dat ritme  

Brian Orser, Lucia Settels en Javier Fernandez 
 



                                                                                                                                      

                                                                                                

gebruikten we om ons met een hogere concentratie voor te bereiden, toe te werken, naar drievoudige sprongen. Brian 
maakt de link tussen ritme, sprongrichting en sprongtechniek. Hij heeft me ook een aantal manieren geleerd hoe je je 
snelheid kunt ontwikkelen zonder veel energie te gebruiken. 
Ik heb overigens nog nooit met zoveel succes zoveel 3-voudige sprongen gesprongen als deze week, dus ben erg 
enthousiast! Dank aan al mijn trainers voor alle begeleiding dit seizoen. 
Het was een week waar ik met een enorme hoop plezier erg veel heb geleerd. Bijzonder om te kunnen trainen met 
Brian Orser. Gaaf om iemand als Europees en Wereldkampioen Javier Fernandez zo voor je ogen even alle sprongen uit 
de kast te zien halen. Alsof het niets is. Hij had nota bene 3 maanden niet getraind. Wow! 
 
 
Thomas Kennes en Caya Scheepens in Duitsland 

 
 
 
De 2e week van het kamp in Duitsland (Bad Sachsa) met coach Thierry Cerez is 
net afgelopen. Caya en Thomas hebben 2 goede weken gehad met elke dag 3 
uur ijstraining en 2 uur off ice. We hebben hard gewerkt aan onze kuren en 
conditie. Naast de trainingen hebben we ons ook goed kunnen vermaken. Want 
er was een zwembad op ons park. We kunnen niet wachten tot het 
wedstrijdseizoen weer van start gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry Cerez, Caya Scheepens en Thomas Kennes 
 
Verbinding Open Nederlands Kampioenschap (ONK) aan Challenge Cup(CC) 
 
De KNSB heeft aangegeven het ONK 2016 en de Challenge Cup samen te voegen. Wij begrijpen dat het overgrote deel 
van de kunstrijverenigingen in Nederland het hier niet mee eens is en dit kenbaar heeft gemaakt. Ook SKN is sterk 
tegen het verbinden van het ONK aan de Challenge Cup. Wij zijn van mening dat voor de meeste kunstrijders het ONK 
het hoogtepunt van het seizoen betekent.  
 
Door de samenvoeging en de bijstelling van het aantal Nederlandse deelnemers, zullen minder Nederlandse 
kunstrijders mee kunnen doen aan het ONK/CC. Dat zal betekenen dat bij velen de animo en de motivatie om te blijven 
schaatsen verdwijnt. De clubs zullen leden verliezen met als gevolg, kostenstijgingen, minder trainingsfaciliteiten en dat 
gaat ten koste van de talentontwikkeling. Ook denken wij dat een dergelijke aanpak zal bijdragen aan een devaluatie 
van de Challenge Cup die ook in het buitenland niet onopgemerkt zal blijven.  
 
SKN is van mening dat het houden van op zich zelf staande Nederlandse Kampioenschappen essentieel is voor de sport, 
onze sporters en om het kunstrijden weer internationaal op de kaart te zetten. Wij hopen daarom dat er nog een 
oplossing komt en wachten de ontwikkelingen af. 
 
 



                                                                                                                                      

                                                                                                

Wedstrijdkalender 2015-2016 
Hieronder treft u de wedstrijdkalender aan met daarop vermeld de belangrijke nationale en internationale wedstrijden 
waaraan door onze SKN-rijders wordt of kan worden deelgenomen. Zij nemen o.a.  deel aan 4 nationale 
selectiewedstrijden die op twee weekenden in november en januari worden verreden. Deze zijn bepalend voor 
deelname aan het Open Nederlands Kampioenschap 2016 (ONK)/Challenge Cup die vooralsnog zijn samengevoegd. (zie 
informatie hierboven) 
De rijders moeten zich ook selecteren voor deelname aan buitenlandse wedstrijden op de kalender van de International 
Skating Union(ISU), de Winter Jeugd Olympische spelen en het Europees en Wereldkampioenschap senioren en 
junioren. Afgelopen seizoen konden we terugkijken op een aantal mooie resultaten van onze SKN- rijders. Wij weten 
van onze rijders dat zij er dit jaar weer volledig voor zullen gaan om nog betere resultaten te behalen! Via onze SKN-
facebook pagina, de website en onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de resultaten van de SKN-rijders bij de 
verschillende wedstrijden in het seizoen.  
2015 

Augustus 

26-30 JGP Riga, Letland - Michel Tsiba 

September 

9-13    JGP  Linz, Oostenrijk - Kyarha van Tiel en Michel Tsiba 

17-20 Lombardia Trophy, Sesto San Giovanni, Italië - Thomas Kennes 

23-27  JGP Torun, Polen - Kyarha van Tiel 

24-26  Nebelhorn Trophy Oberstdorf, Duitsland - Niki Wories 

Oktober 

15-18  Coupe de Nice, Frankrijk - Thomas Kennes 

27 -01 (november) Ice Challenge, Graz, Oostenrijk - Niki Wories en Kyarha van Tiel 

November 

14-15  ONK 2016 selectie wedstrijd 1-2 locatie nog onbekend 

18-22 Open Andorra, Canillo Andorra 

25-29  NRW Trophy, Dortmund, Duitsland 

December 

02-05  Golden Spin, Zagreb, Kroatië - Niki Wories 

2016 

Januari 

23-24  ONK 2016 selectie wedstrijd 3-4 locatie nog onbekend 

25-31  Europese Kampioenschappen Bratislava (Slowakije)  

Februari 

12-21  Winter Jeugd Olympische Spelen Lillehammer, Noorwegen 

17-21  Bavarian Open, Oberstdorf, Duitsland  

Maart 

03-06  ONK/Challenge Cup Den Haag 

14-20  Wereldkampioenschappen junioren Debrecen, Hongarije 

28-03  Wereldkampioenschappen Boston, USA 

  
JGP =  ISU Junior Grand Prix wedstrijd 



                                                                                                                                      

                                                                                                

Het seizoen is begonnen 
 
Voor SKN-er Michel Tsiba is het wedstrijdseizoen vorige week in het Letse Riga vroeg begonnen. 
Eigenlijk was deze eerste deelname aan een ISU Junior Grand Prix wedstrijd té vroeg voor hem. 
In april onderging Michel een straffe knieoperatie en het is gebleken dat het een lastige taak is om 
dan al zo vroeg in het seizoen in vorm te zijn. 
Helaas wist hij nóg in de korte als de lange kür te overtuigen. Met 109.98 eindigde hij op de 22ste 
plaats. 
 
Gelukkig krijgt Michel een herkansing als hij van 9-13 september samen met Kyarha van Tiel 
meedoet aan de Junior Grand Prix wedstrijd in het Oostenrijkse Linz. 

 
 

Laatste Nieuws 
 
Niki Wories zit van de week in het Canadese Port Carling om deel te nemen aan “The Skating 
Camp” van kampioenenmaker Brian Orser. 
Een fantastisch leerzame ervaring aan het begin van het seizoen voor onze nationale kampioene. 

 
 
 

Uitnodiging Sponsors en Donateurs       

                  
          Enkele van onze donateurs met Tom Okker (lid van het Comité van Aanbeveling) tijdens ons laatste bijeenkomst 

 

SKN zal ook dit seizoen haar sponsors en donateurs uitnodigen voor het bijwonen van een training en een aansluitende 
ontmoeting met onze sporters, Manon Perron en het SKN bestuur. 
 
Deze ontmoeting staat gepland voor tijdens het SKN trainingskamp in januari. Zodra het schema is gemaakt kunt u de 
uitnodiging tegemoet zien. 



                                                                                                                                      

                                                                                                

SKN Trainingsstages  
 
 
 
 
 
            
  
SKN Heeft Uw Steun 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 zou SKN werkelijk niets kunnen beginnen. Wij vinden 
het fantastisch dat zij het Nederlandse kunstrijden een warm hart toedragen. Vele doelen zijn bereikt, waaronder het 
belangrijkste betere prestaties.  
 
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 en dat het ultieme doel, deelname aan 
de Olympische Spelen in Zuid-Korea in 2018, steeds dichterbij komt. 
 
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.  
 
 Op onze site (www.sknfonds.nl) vindt u alle informatie. Via de link hieronder kunt u zich direct aanmelden als 
donateur/supporter en kan SKN en haar Toptalenten weer vol goede moed een nieuw jaar starten! En 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/donateurs.html  
 
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 2015-2016 
 
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. 
 
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, Jan van den Elshout Kunsthandel, Adie Erkelens- Lamers, Henk+Troy Engelbracht Hunter, Jeannine 
Ferir, Lydia Huveneers, Hennie Kuiper, Karin Kraaijkamp, Ger van den Made, Theadora van der Made-Uniken Venema, 

                                                                          
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 

Zondag 20 maart 2016 t/m zondag 26maart 2016 (De Uithof) Den Haag 
 

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


                                                                                                                                      

                                                                                                

Agnes Manuputty-Schröder, Sanne Meeder, Paul Meynen, 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, 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, Johanna Themelakis Dijkstra, Ronnie Tober, 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. De zekerheid dat men bijdraagt dromen en ambitie van jonge mensen te verwezenlijken 
2. Vermelding in onze halfjaarlijkse nieuwsbrief, waarin verantwoording over de stand van zaken 
3. Vermelding op de website van SKN 
4. Deelname aan een jaarlijkse door SKN te organiseren bijeenkomst, gekoppeld aan een bijzonder evenement. 
5. SKN heeft officieel de SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status gekregen van de belastingdienst. Dit is 
goed nieuws voor sponsoren en voor de stichting, want zodoende kunnen de financiële middelen optimaal besteed 
worden aan het doel van de stichting, te weten het ontwikkelen van kunstrijtalent. 
6. Bankrekeningnr - t.n.v. SKN te Haarlem IBAN nr: NL 60RABO 0154388734 - BIC: RABO NL 2  

Veel Succes! 
 
Het seizoen 2015-2016 is begonnen! SKN wenst alle deelnemers aan de Nationale en Internationale 
wedstrijden veel succes. Natuurlijk wordt  ook   gedurende dit seizoen het  SKN-Toptalententeam opnieuw 
samengesteld. Reden te meer om te knokken voor goede resultaten! Doe je best en grijp de kans om deel uit te kunnen 
maken van het SKN-Toptalententeam. Veel Succes! 


	Beste SKN-vrienden,

