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Stichting Kunstrijden Nederland wenst u een voorspoedig en sportief 2016 
 
Terugblikkend op 2015 was er een aantal weken geleden het positieve nieuws dat zowel Niki Wories als Thomas Kennes 
zich geplaatst hebben voor de Europese Kampioenschappen die van 25 -31 januari 2016 in het Slowaakse Bratislava 
plaats vinden. Het was juist daar dat in 1958 voor Nederland de eerste medaille ooit bij een EK gewonnen werd 
…mogelijk levert dat inspiratie op. Het is ook al weer een  aantal jaren geleden dat we een mannelijke deelnemer bij het 
EK hadden. Het toont aan dat de rijders hard werken, progressie boeken en op de juiste weg zijn. Wij zijn verheugd dat 
SKN met steun van sponsoren en donateurs hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren. 
 
Op 6 januari start de 10de SKN-Toptrainingsstage op onze thuisbasis De Uithof in Den Haag. Daar zullen de puntjes op de 
i gezet worden voor alle SKN -rijders om goed te presteren op de komende belangrijke wedstrijden waaronder de 
Europese Kampioenschappen, de Open Nederlandse kampioenschappen en de Wereld Kampioenschappen voor 
junioren en senioren. We zien beslist vooruitgang ,maar de weg “ Terug naar de Top” is niet eenvoudig. Toch zullen wij 
met de inspanningen van onze sporters en de steun van onze sponsors, donateurs en supporters volharden en 
uiteindelijk ons doel bereiken. 
 
9de Trainingskamp 

                
                 SKNers met enkele leden van het Comité van Aanbeveling Christine Aaftink, Paul de Leeuw en Hans van Zetten 

De SKN-talenten hadden hun 9de Toptrainingsstage op onze vertrouwde thuisbasis De Uithof begin oktober, begeleid 
door de Canadese coach Manon Perron. Veel aandacht werd besteed aan het doorrijden van de (voor sommigen) 
nieuwe küren en het bepalen van de moeilijkheidsgraad van de verschillende elementen.  



                                                                                                                                      

                                                                                                

 
Speciaal voor deze technische kant van de jurering was Ingrid Aalders gevraagd naar de küren te komen kijken. Ingrid is 
één van onze beste ISU Technical Specialists. Al met al een optimale voorbereiding op het Nederlandse en 
internationale kunstrijseizoen.  
 
Net als vorig jaar tijdens de oktoberstage kwamen het SKN –bestuur en enkele leden van het Comité van Aanbeveling 
(CvA) bij elkaar. Paul de Leeuw ,Hans van Zetten  en Christine Aaftink moedigden onze talenten enthousiast aan bij het 
rijden van hun korte kür. Positief was de Interesse van Hans Klippus van het Algemeen Dagblad die een leuk artikel 
schreef over deze happening. De ontmoeting tussen het SKN-bestuur en het CvA werd afgesloten met een lunch 
waarbij uiteraard de positieve ontwikkelingen, maar ook zeker hoe het allemaal nog beter zou kunnen, besproken 
werden         
 
SKN-ers in het Nieuws 
                                          

 
 
 
Niki Wories wisselt van coach. Nederlands Kampioene Niki Wories heeft haar vaste 
trainingsbasis in Dordrecht verlaten en traint sinds oktober bij coach Bruno Marcotte in 
Montreal. Bruno Marcotte is samen met Richard Gauthier de trainer van de  huidige 
Canadese Wereldkampioenen paarrijden Meagan Duhamel  en Eric Radford. Niki was 
afgelopen voorjaar en zomer ook al enkele malen in de Arena Hébert in St. Leonard onder 
andere om nieuwe küren te laten maken bij de zuster van haar coach, de bekende 
choreografe Julie Marcotte. 
 
 

 
 
 

 
Bruno Marcott en Niki Wories 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kyarha van Tiel wisselt van coach en club.   Kyarha van Tiel traint sinds 
november bij Kevin van der Perren en Jenna McCorkel in het Belgische 
Liederkerke. Kevin is de meest succesvolle kunstrijder ooit in België, met twee 
bronzen medailles bij Europese Kampioenschappen.  
Hij deed aan drie Olympische Winterspelen mee en werd zesde bij de 
Wereldkampioenschappen 2008. In 2002 won hij al zilver bij de WK voor 
junioren. Zijn vrouw Jenna was 11 maal Brits kampioene en twee maal 
Olympisch deelneemster. Een koppel met heel veel ervaring. In Nederland 
wordt Kyara begeleid door de Franse coach Jérôme Blanchard van “Figure 
Skating Amsterdam” de club waar Kyarha nu ook lid van is geworden. 
 
 

Kyarha van Thiel met Kevin van der Perren en 
Jenna McCorkel 
 
 
 



                                                                                                                                      

                                                                                                

Chanel den Olden vindt nieuwe ijsdanspartner. Exact een jaar geleden kwamen wij 
met het goede nieuws dat  de 15 jarige SKN-er Chanel den Olden een Russische 
ijsdanspartner gevonden had. Helaas verliep het proces om het mogelijk te maken 
dat Andrei Lebed voor Nederland zou kunnen starten tergend langzaam, met na 
maanden het slechte nieuws dat de Russische bond hem niet vrij wilde geven. Een 
gevoelige tegenslag voor Chanel die weer op zoek moest naar een nieuwe partner. 
SKN is blij dat  haar missie eindelijk  geslaagd  is. Chanel vormt nu, nadat de Franse 
bond hem vrij gegeven heeft, een veelbelovend junioren paar met de 18 jarige 
Fransman Rodolphe Sabatini. Ook de ISU heeft inmiddels haar goedkeuring gegeven 
en er staat het paar dus niets meer in de weg om in de toekomst voor Nederland uit 
te komen. SKN zal op dit moment Chanel niet handhaven in de nieuwe selectie, maar 
afwachten hoe het ijsdanspaar zich ontwikkelt. Zij trainen vol motivatie in Lyon bij de 
bekende Franse danscoach Muriel Zazoui. De eerste beelden zijn positief Chanel en 
Rodolphe lijken uitstekend bij elkaar te passen. Zo gauw wij zien dat het paar goede 
vorderingen maakt en perspectief heeft, zullen wij ze in de toekomst beiden 
opnemen in het SKN Toptalent Team. 

Chanel den Olden en Rodolphe Sabatini 
 

Resultaten en personal best scores 

MICHEL TSIBA  had helaas eind augustus een veel te vroege start van zijn seizoen in het Letse 
Riga . Deze Junior Grand Prix werd hem door de ISU toebedeeld en het kwam ongelukkig uit, 
omdat Michel aan het einde van het seizoen begin april een knieoperatie moest ondergaan. Er 
was niet genoeg tijd voor volledig herstel en daardoor kwam hij ook niet echt uit de verf. Twee 
weken later in Linz kreeg hij nog een kans bij zijn tweede JGP, maar ook na twee weken had hij 
het duidelijk nog  moeilijk. Het goede nieuws naar zijn zeggen is, dat hij nu weer in vorm is en de 
rest van het seizoen met vertrouwen tegemoet ziet. 
 

 

KYARHA VAN TIEL reed haar eerste ISU JGP in Linz en ook zij moest echt weer wennen aan een 
nieuw wedstrijdseizoen, ook al omdat zij aan verschillende blessures leed en daardoor haar 
lange küren onvoldoende heeft kunnen doorrijden. Zij was dus helaas nog niet voldoende 
voorbereid. Bij de tweede JGP in het Poolse Torun kwam zij met haar korte kür dicht bij haar PB 
maar in de lange kür reed zij onder haar kunnen mede door gebrek aan conditie. Helaas 
betekende dat geen plaatsing voor de Jeugd Olympische Winterspelen die in februari in het 
Noorse Lillehammer zijn. Bij de eerste selectie wedstrijd voor het ONK half november won zij 
overtuigend de korte kür maar de begeleiding vond het verstandiger haar voor de lange kür 
terug te trekken. Inmiddels is al het leed geleden en is Kyarha bezig met een inhaalslag. Haar 
focus ligt nu op de WK voor junioren in het Hongaarse Debrecen in maart. 

 
 ISABELLA SMIT is met haar 11 jaar de jongste SKN-er ,maar zij heeft  het tot nu toe 
internationaal heel goed gedaan. Bij de Leo Scheu Memorial in Graz eind oktober reed zij zich in 
de categorie Basic Novice A in een groot  deelnemersveld naar de 5de plaats. Bovendien 
verbeterde zij haar PB met meer dan drie en een halve punt naar 35.27 Een aantal weken later 
werd zij bij de gerenommeerde NRW Trophy in Dortmund zelfs vierde. In Utrecht won zij in haar 
categorie de eerste selectiewedstrijd voor het ONK van dit seizoen. 



                                                                                                                                      

                                                                                                

DE SPANNENDSTE CATEGORIE bij het ONK zal waarschijnlijk  de categorie Advanced 
Novice zijn. Sophie Bijkerk is de huidige kampioene. Zij heeft er dit jaar heel veel 
bijgeleerd en heeft nu zelfs twee dubbele axels in haar lange kür opgenomen. Er zijn 
nog een aantal andere jonge dames die het op die titel gemunt hebben. Onder anderen 
Caya Scheepens die met minimale voorsprong verrassend de eerste selectiewedstrijd 
won voor Sophie met Sam Jansen op de derde plaats. In Dortmund bij de NRW Trophy 
eindigden in een deelnemersveld van 38 meisjes Kylie Loots, Sophie Bijkerk en Kyra 
Pattikawa met minder dan twee punten verschil  vlak achter elkaar. Het belooft zonder 
twijfel een interessante wedstrijd te worden begin maart in Den Haag. Deze onderlinge 
concurrentie gaat in de toekomst absoluut internationaal succes opleveren voor 
Nederland. 
 
 

van l. naar r. Sophie Bijkerk, Caya 
Scheepens en Sam Jansen 
 
 

                                            

 Linden van Bemmel                       Daya Aerts 

 
 
 

. 
 

NIKI WORIES onze Nederlandse Kampioene had tijdens de Nebelhorn Trofee eind 
september haar draai nog niet helemaal gevonden. Na het SKN oktober kamp besloot 
zij in Canada te gaan trainen bij Bruno Marcotte. Na dispensatie gekregen te hebben 
voor de eerste selectie wedstrijd in Utrecht, kwam zij eind november naar de NRW 
Trophy waar het vooral in de korte kür een stuk beter ging. De week er na stond 
Zagreb met de Golden Spin wedstrijd op het programma, de focus lag op het behalen 
van de benodigde criteria voor deelname aan het EK in Bratislava eind januari en dit 
maakte ze  helemaal waar! Het is duidelijk dat Niki steeds beter in vorm raakt en zij 
maakt bij haar tweede deelname een goede kans om de EK finale te gaan halen. 

LINDEN VAN BEMMEL en DAYA AERTS hebben het 
bij hun eerste officiële junioren wedstrijd tijdens 
de selecties voor het ONK in Utrecht redelijk 
gedaan. Nadat Kyarha van Tiel zich na de korte kür 
teruggetrokken had, lag de eerste plaats voor het 
grijpen. Beide dames reden een aantrekkelijke 
lange kür maar het was duidelijk dat het technisch 
nog veel beter kan. Linden van Bemmel trok aan 
het langste eind met Daya op de tweede plaats. 
SKN-er Lucia Settels was helaas geblesseerd  en 
daardoor afwezig maar gelukkig gaat het inmiddels 
beter met haar. 
 



                                                                                                                                      

                                                                                                

Doel van dit seizoen bereikt Thomas Kennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn seizoen begon in september met als doel de ISU scores voor de Europese Kampioenschappen te 
halen. Ik wilde er alles aan doen om deze scores bij mijn eerste wedstrijd in Milaan te halen met in mijn 
achterhoofd een tweede kans in Nice.  
 
De opbouw van mijn seizoen heb ik als efficiënt ervaren. Ik heb veel küren gereden waardoor mijn 
conditie en zelfvertrouwen nu optimaal zijn. Daarbij was de begeleiding van mijn coach Thierry Cerez erg 
fijn. Deze inzet heeft geleid tot een aantal internationale successen. Zo lukte het mij om in Milaan mijn 
eerste triple Lutz in mijn lange kür te landen, na een wat teleurstellende korte kür. Hierdoor wist ik de 
technische score van mijn lange kür te verbeteren naar 57.04 punten. Dit gaf mij het vertrouwen dat ik 
mijn technische score voor de korte kür in Nice zou halen. In Nice haalde ik 50.33 punten voor mijn korte 
kür totaal, met een technische score van 25.48 punten. Dit was genoeg om aan de ISU criteria te 
voldoen.  
  Toch was dit nog niet genoeg om door de Nederlandse bond uitgezonden te worden naar het 
EK. De criteria hiervoor zijn in de korte kür 52 punten en met de lange en korte kür samen 155 punten. 
Na mijn internationale wedstrijden had ik de 155 punten behaald, maar was het nog spannend omdat ik 
nog niet aan mijn 52 punten voldaan had. In Utrecht, tijdens de eerste selectiewedstrijd voor de ONK, 
heb ik 54.11 punten gescoord. Hiermee voldeed ik aan alle eisen. 
 

                                                            
 
Aangezien ik nog geen officieel bericht had voor uitzending naar het EK, bleef het  erg spannend maar op 
9 december kreeg ik het verlossende bericht dat ik officieel naar de Europese Kampioenschappen 2016 in 
Bratislava werd uitgezonden. Ik was erg blij omdat ik hiermee mijn doel voor dit seizoen had bereikt, 
maar nu ik dit doel bereikt heb is het tijd om nieuwe doelen te stellen. Mijn doel voor het Europees 
Kampioenschap is een foutloze korte kür neer te zetten en te weten dat ik er voor mezelf alles aan 
gedaan heb wat op dit moment mogelijk is.  
 
Nadat het goede nieuws naar buiten werd gebracht, heb ik veel positieve reacties mogen ontvangen. 
Daarbij heb ik ook een interview met de krant gehad. Al deze steun geeft mij extra motivatie om 
Nederland optimaal te vertegenwoordigen op het EK. Ik heb erg veel zin in deze uitdaging. Ook al is er 
nog een lange weg te gaan, deelnemen aan één van de grootste internationale wedstrijden is een stap in 
de goede richting.  
 



                                                                                                                                      

                                                                                                

SKN Selectie start in Utrecht het seizoen uitstekend 
 
Bij de eerste selectie wedstrijden voor deelname aan het 
Open Nederlands Kampioenschap heeft de SKN selectie 
zich goed geweerd. Bij de Basic Novice A ging de 
overwinning naar Isabella Smit (DDD). In de categorie 
Advanced Novice was het Caya Scheepens (BKV) die aan 
het langste eind trok met Sophie Bijkerk (DDD) en Sam 
Jansen (FSA) op de tweede en derde plaats. De korte kür 
bij de Junioren werd gewonnen door Kyarha van Tiel 
(DDD).Zij moest zich vanwege een nog niet geheel 
herstelde blessure terugtrekken voor de lange kür. De zege 
ging naar Linden van Bemmel met op de tweede plaats 
haar traininingsmaatje Daya Aerts (beiden FSA). Bij de 
Heren Senioren won titelverdediger Thomas Kennes (BKV) 
met op de tweede plaats Michel Tsiba (EKIJSA). 
 
 

 

Challenge Cup 2016 afgezegd 

In onze laatste Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de kunstrijverenigingen en SKN het niet eens waren met het KNSB 
besluit  het ONK 2016 samen te voegen met de Challenge Cup. 
Naar onze mening is het ONK voor de meeste kunstrijders het hoogtepunt van het seizoen. 
De samenvoeging  zou betekenen dat minder Nederlandse kunstrijders mee kunnen doen aan het ONK. Dit komt het 
Nederlandse kunstrijden niet ten goede omdat  bij velen de animo en de motivatie om te blijven schaatsen zal 
verdwijnen. Dit is nadelig voor de clubs die leden zullen verliezen met als gevolg kostenstijgingen en minder 
trainingsfaciliteiten, wat weer ten koste gaat van de talentontwikkeling. 
De verenigingen en SKN  vinden dat  op zich zelf staande Nederlandse  kampioenschappen essentieel  zijn voor onze 
sport en wij zijn dan ook blij dat deze mening gehonoreerd is. Dat daardoor de Challenge Cup dit seizoen komt te 
vervallen is jammer maar het bleek de enige oplossing. 
 

Wedstrijdkalender 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari 
23-24   ONK –selectiewedstrijd  3+4                                  Dordrecht 
25-31   EK kunstrijden          Bratislava, Slowakije 
Februari 
17-21  Bavarian-Open         Oberstdorf, Duitsland 
Maart 
3-6  Open Nederlandse Kampioenschappen           Den Haag 
14-20  WK junioren          Debrecen, Hongarije 
Maart/April 
28-3  WK kunstrijden          Boston, USA 

 
 



                                                                                                                                      

                                                                                                

Chris Howarth nieuwe coach voor het 10de SKN kamp 
 

 
Helaas heeft Manon Perron ons laten weten wegens gezondheid en familie 
omstandigheden niet meer beschikbaar te zijn voor de SKN kampen. 
  
Met Chris Howarth zijn wij in de gelukkige omstandigheid voor ons januari kamp 
uitstekende vervanging gevonden te hebben. Chris heeft zelf op Europees en 
Wereld niveau gereden en heeft ook aan de Olympische Spelen meegedaan. 
In 2002/2003 werkte hij in Nederland als Nationaal Trainings Coördinator. 
  
De Brit heeft 30 jaar ervaring als trainer op alle niveaus eerst in Engeland en nu 
sinds 10 jaar in Chicago. 
Chris Howarth beschikt over ongelofelijk veel kennis en ervaring in onze sport en hij 
weet die kennis en ervaring met veel inspiratie en resultaat over te brengen op de 
sporters. 
  
Chris werkt al sinds 20 jaar als commentator voor het kunstrijden bij Eurosport. 
 

          Chris Howarth 
 
SKN Trainingskampen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niki Wories en Thomas Kennes naar EK 

  
Niki Wories en Thomas Kennes zullen Nederland vertegenwoordigen 
op de  Europese  Kampioenschappen  die van 25 tot en met 31 januari 
plaatsvinden in Bratislava Slowakije. 
  
In 1958 werd in Bratislava de eerste medaille ooit voor Nederland bij 
een Europees Kampioenschap kunstrijden behaald. 
  
SKN wenst Niki en Thomas heel veel succes! 
 
     
    
 

           Thomas Kennes en Niki Wories 

                                                                          
 

               Woensdag 6 januari t/m dinsdag 12 januari (De Uithof) Den Haag 
               Zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart   (De Uithof) Den Haag 
               Maandag 11 juli  t/m  zondag 17 juli 
 

 



                                                                                                                                      

                                                                                                

Dank aan Sponsors, Donateurs en Supporters 
 
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. Het is 
hartverwarmend dat er mensen zijn die ons met raad en daad terzijde staan en ons op hun beurt weer in contact 
brengen met anderen die ook in dit project geloven. Daarmee wordt onze kring als het ware steeds groter en kunnen 
wij op meer supporters een beroep doen. Wij vinden het fantastisch dat u  het Nederlandse kunstrijden een warm hart 
toedraagt. Een exponent daarvan is bijvoorbeeld Ton van der kraak die ons technisch ondersteunt bij facebook enz. 
 
Er zijn al een aantal doelen bereikt zoals de vier intensieve zevendaagse trainingsstages die wij jaarlijks organiseren ,het 
persoonlijke advies wat wij de sporters als ze willen geven en hier en daar financieel voorzichtig enige persoonlijke  
ondersteuning  maar……daar zou het dus nog veel beter kunnen!! Daarom vragen wij een ieder, onze sponsoren, onze 
donateurs, onze supporters en vrienden om ons te blijven ondersteunen. Het is nog 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 zodat wij kunnen helpen de ultieme droom van onze sporters te verwezenlijken.  
 
Op onze site (www.sknfonds.nl) vindt u alle informatie. Via de link hieronder kunt u zich direct aanmelden als sponsor 
of donateur zodat SKN en haar Toptalenten verder kunnen met de plannen Nederland langzaam maar zeker weer naar 
de top van het internationale kunstrijden te brengen 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, Bob 
Berkman, 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, Jan Holleman, Lydia Huveneers, Hennie Kuiper, Karin Kraaijkamp, Ger van der Made, Theadora 
van der Made-Uniken Venema, 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. 

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


                                                                                                                                      

                                                                                                

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

 

SKN wenst alle deelnemers aan het ONK 2016 veel succes. Maar wil hierbij wel vermelden dat onze 
nieuwe selectie 2016/17 al na de selectie wedstrijden in Dordrecht zal worden samengesteld. 
 
Doe je best en pak je kans om ook te kunnen behoren tot het SKN Toptalent Team! 
 
 

 
 
 


