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Beste SKN Vrienden
Aan het eind van dit seizoen 2015/16 kan Stichting Kunstrijden Nederland (SKN) weer terugkijken op een
aantal hele mooie resultaten en goede vooruitgang bij de meesten van onze geselecteerde rijders. Het toont
aan dat het niveau van het Nederlandse kunstrijden beslist vooruit gaat.
Er was deelname van de Nederlandse kampioenen Niki Wories en Thomas Kennes aan de Europese Kampioenschappen in
Bratislava.
Er waren goede prestaties bij de Open Nederlandse Kampioenschappen in Den Haag waar alle categorieën waar SKN rijders aan
meededen ook door hen gewonnen werden, terwijl er nog 3 maal zilver en brons bij kwam. Hier konden wij de bewijzen zien dat
het in alle leeftijdscategorieën dankzij onze inspanningen, die van de trainers en de goede prestaties van de sporters het
kunstrijden in de lift zit.
Kyarha van Tiel dwong deelname aan de Wereldkampioenschappen voor junioren af en reisde naar het Hongaarse Debrecen
de
waar zij in een veld van 45 dames als 15 jarige de finale binnen reed en 18 werd, een uitzonderlijke prestatie.
Terwijl aan het slot van het seizoen Niki Wories voor Nederland op het ijs kwam bij de Wereldkampioenschappen in Boston en
net als bij het EK zich plaatste voor de finale en daarmee het seizoen fantastisch afsloot.
SKN heeft in Chris Howarth een nieuwe hoofdcoach die in het januari kamp bij SKN met succes zijn debuut maakte en in het
maart kamp bewees dat wij door hem aan te stellen de juiste keuze gemaakt hebben.
Dankzij onze Hoofdsponsor Euronics worden er meer mogelijkheden gecreëerd zoals het individueel sponsoren van Niki Wories,
dat is een goede ontwikkeling. Onze hoop in de toekomst is dat wij ook door nog andere sponsors en meer donateurs te werven
een grotere financiële draagkracht krijgen zodat wij individueel en collectief nog meer kunnen doen om de sporters in ons SKN
Top Talent Team te ondersteunen, zodat zij hun talent kunnen omzetten in resultaten.
SKN is heel blij en trots op de ondersteuning van onze nieuwe kledingsponsor FILA .
Ook danken wij alle vrijwilligers voor hun medewerking gedurende het afgelopen seizoen, het wordt door het bestuur van SKN
enorm gewaardeerd.
In deze Nieuwsbrief blikken we met u terug op het zeer succesvolle seizoen 2015/2016 en maken we u graag deelgenoot van de
rest van het nieuws rond SKN.
Joan Haanappel

Voorzitter
www.sknfonds.nl

SKN dolblij met nieuwe kledingsponsor FILA

SKN Team met coach Chris Howarth

“We zijn erg trots partner te mogen zijn van de Stichting Kunstrijden Nederland; onderdeel van een enthousiast en professioneel
team van bestuurders en begeleiders en uiterst gepassioneerde sporters die proberen het beste uit zichzelf te halen. Dit doel
past perfect in hetgeen waar FILA, met support van Sportconfex, voor staat. Sportconfex verzorgt de R&D, service en productie
voor FILA en is er van overtuigd als kledingsponsor een stralende en succesvolle periode in te gaan met de Stichting Kunstrijden
Nederland.”

Sjoukje Dijkstra doneert een bijbehorend koffertje voor ieder selectielid
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Niki Wories gekozen tot Sportvrouw 2015 in Almere

Astrid Tammeling-Winkelman is door de Gemeente Dordrecht uit drie genomineerden
gekozen als sportcoach van het Jaar 2015

Astrid droeg deze prijs op aan haar totale trainersteam.

SKN Top Talent Team 2016-2017
Na de vier selectie wedstrijden voor deelname aan het ONK 2016 is een nieuw SKN Top Talent Team samengesteld. Met trots
stellen wij u voor aan :Niki Wories (EPJM/DDD), Thomas Kennes (BKV), Kyarha van Tiel (FSA), Linden van Bemmel (FSA), Lucia
Settels (FAN), Lena Slagter (Amaranth), Daya Aerts (FSA), Caya Scheepens (BKV), Sam Jansen (FSA), Sophie Bijkerk (DDD), Kylie
Loots (FSA), Isabella Smit (DDD), Maartje van Veen (BKV) + SKN gast Baukje van Kuijlenborg( BKV)
Voor dit seizoen hebben we afscheid genomen van Kyra Pattikawa en Michel Tsiba. Natuurlijk kunnen zij in de toekomst, mits
hun prestaties toereikend zijn , opnieuw opgenomen worden in het SKN team. Nieuw SKNer is Maartje van Veen terwijl Lena
Slagter de eerste rijdster is die terugkeert in het team daarmee bewijzend dat dit zeker tot de mogelijkheden behoort.

SKN Top Talent Team 2016-2017

De Europese Kampioenschappen 2016 in Bratislava
De Europese Kampioenschappen in Bratislava eind januari toonden ook weer aan dat er een stijgende lijn in de prestaties te
ste
bespeuren is. Nederlands kampioene Niki Wories reed zich zelfs naar de 20 plaats, een grote en positieve vooruitgang sinds
verleden jaar toen ze de finale niet haalde( laatste 24).
Thomas Kennes maakte als Nederlands kampioen een uitstekend debuut. Met een zowel technisch ais artistiek goede kür miste
hij met 0.30 de finale. Heel jammer maar het is positief dat wij in Nederland eindelijk weer een mannelijke deelnemer hebben
die voor de toekomst veelbelovend is.

Open Nederlandse Kampioenschappen 2016 Den Haag
Senioren Dames Vóór dat de dames nog een voet op het ijs gezet hadden was het
duidelijk dat het voor titelverdedigster Niki Wories niet al te lastig zou worden. Zij reed een
perfecte korte kür en verbeterde haar Personal Best Score naar 56.15 een ware opsteker
voor haar één maand vóór de WK in Boston. Helaas verliep de lange kür iets minder met
een aantal technische fouten maar met een mooi puntentotaal van 143.85 werd Niki voor
de tweede keer zeer overtuigend Nederlands kampioene.
Het zilver ging met 109.99 naar de charmante Mila Morelissen die met een mooie lange kür
afscheid nam van de wedstrijdsport. De derde plaats was voor Nicolien van Beek met 87.60.

Senioren Heren Bij de heren was het ook te verwachten dat titelverdediger
Thomas Kennes niet al te veel moeite zou hebben met het prolongeren van zijn
titel. Toch viel hij bij zijn eerste sprong (triple lutz) in de korte kür waardoor de
sprongcombinatie mislukte, wat fors punten kost. Gelukkig wist hij zich prima te
herstellen en behaalde een score van 50,09. Florian Gostelie Nederlands kampioen
2013 maakte ook verschillende fouten waardoor hij met 45.20 op de tweede plaats
terecht kwam.
In de lange kür was Thomas goed op dreef en liet hij het publiek genieten van zijn
prachtige kür waarmee hij redelijk eenvoudig met 155.22 (een nieuw PB) zijn derde
Nederlandse titel greep. Michel Tsiba kwam van de derde plaats en ging net als
verleden jaar helemaal los in de lange kür. Helaas ontbreekt het hem nog aan
voldoende technische kwaliteit maar met 138.45 verzekerde hij zich van het zilver
terwijl het brons met 118.56 naar Florian Gostelie ging.

Junioren Dames De strijd om de titel bij de junioren dames was sinds lange
tijd weer interessant. Top favoriete Kyarha van Tiel maakte in haar korte kür twee
technische fouten bij haar sprong elementen , maar ook Linden van Bemmel en
Daya Aerts lieten het op het technische vlak liggen . Met 41.34 ging Kyarha met
een verschil van drie punten op Linden en vier op Daya aan de leiding. In de lange
kür ging het beter al hoewel Kyarha onder haar kunnen bleef. Zowel Linden als
Daya reden attractieve küren maar kwamen niet in de buurt van de technische
kwaliteit van Kyarha. Van Tiel won de titel met een totaal van 119.98 vóór Linden
van Bemmel 107.53 ( 7 punten boven haar PB) en Daya Aerts 103.62 ( 16 punten
boven haar PB). Het is voor het eerst dat bij de nationale titelstrijd voor junioren
alle drie de dames boven de 100 punten scoorden.

Advanced Novice Dames Deze categorie beloofde de spannendste van het
ONK te worden en spannend was het. Helaas ontbraken titelverdedigster Sophie
Bijkerk door een knie blessure en Kylie Loots met een enkel blessure. De andere
twee tot de favorieten behorende Caya Scheepens en Sam Jansen leverde een
prachtige strijd. Bij de korte kür ging Sam met minder dan één punt voorsprong aan
de leiding. Beide jonge dames reden een goede lange kür, maar Sam Jansen
oversteeg zich zelf als het ware en ging met een mooie dubbele axel en triple salchov
met een totaal van 79.94 (5 punten boven haar PB) aan de haal met de titel. Caya
werd uitstekend tweede met 76.82. Het brons was voor Merel Beverloo met 71.26.

Basic Novice A Dames De jongste categorie van het ONK zorgden voor een
zinderende finale .Zij rijden één kür en de spanning hing in de lucht toen favoriete
Isabella Smit als eerste op het ijs kwam. De 11 jarige Isabella kreeg voor het eerst écht
met spanning te maken en een val bij de dubbele lutz kostte haar uiteindelijk de titel.
Maartje van Veen die het hele seizoen net achter haar zat in de uitslagen nam haar kans
waar en won met 0.62 verschil en ruim 5 punten boven haar PB haar eerste
Nederlandse titel. Goud Maartje van Veen 39.82.Zilver Isabelle Smit 39.20 Brons Dani
Loonstra 36.33

Joan Haanappel ontvangt Oeuvre Award 2015
SKN oprichter/voorzitter Joan Haanappel ontving op 25 januari tijdens het Haagse Sportgala uit handen van Wethouder Rabin
Baldewsingh de Oeuvre Award 2015.

Geslaagde en geanimeerde sponsor, donateurs en supportersdag
Onze jaarlijkse Sponsor,Donateurs en Supporterdag was tijdens ons trainingskamp in januari een gezellige bijeenkomst waar
onze talenten eerst met veel verve hun korte kür toonden, waarna zij in een Meet en Greet voorgesteld werden door Hans van
Zetten( lid van het Comité van Aanbeveling van SKN en Studio Sport commentator). Ook onze nieuwe hoofdcoach Chris
Howarth, al jaren als hoofdcoach werkzaam in Chicago, werd door Hans uitvoerig aan de tand gevoeld. Met veel gevoel voor
humor gaf Chris zijn kijk op topsport,en zijn ambities om te werken en resultaat te bereiken met de SKN-rijders en samen met
hun coaches.Deze jaarlijkse ontmoeting werkt inspirerend en kweekt een band met elkaar.
SKN was zeer verguld met het feit dat er een goede opkomst was.

Enkele sfeerbeelden van onze derde sponsor, donateurs en supportersdag

Bijzondere prestaties dit seizoen
Isabella Smit heeft een heel geslaagd seizoen achter de rug.
Tijdens het ONK 2015 reed zij een puntentotaal van 29.47 dit jaar werd het 10 punten hoger 39.20.
Ook heeft zij bij verschillende internationale wedstrijden een bijzonder goede indruk achter
de
gelaten met als hoogtepunt de 5 plaats bij de Leo Scheu Memorial in het Oostenrijkse Graz.

Maartje van Veen wint tijdens haar eerste deelname dit seizoen in de categorie Basic Novic A knap
de Nederlandse titel met een PB score van 39.82.

Sam Jansen is in haar eerste seizoen in de categorie Advanced Novice van wedstrijd naar wedstrijd
enorm vooruit gegaan. Het resulteerde uiteindelijk in het winnen van haar eerste Nederlandse titel
met een PB score van 79.94.

Daya Aerts kwam dit jaar voor het eerst uit bij de categorie junioren en verbeterde gedurende het
seizoen haar PB met 16 punten naar 103.62 hiermee brak zij door de magische 100 punten grens
heen en veroverde het brons bij het ONK.

Linden van Bemmel begon haar eerste seizoen als junior spectaculair. Ze startte het seizoen met
een wedstrijd in België met een totaalscore van 75.07. Daarna ging het bij iedere wedstrijd beter
wat bij het ONK tot een absoluut hoogtepunt reikte met 107.53 een stijging van 32 punten in een
seizoen: het leverde haar terecht de zilveren medaille op.

Kyarha van Tiel heeft zich dit seizoen waar gemaakt. Na aanvankelijk door blessures een
problematische start, liet zij in januari bij de tweede selectie wedstrijd voor het ONK in Dordrecht,
zien uit welk hout zij gesneden is. Met een foutloze korte kür kwam zij tot een nieuwe PB score van
46.72 Maar ook in de lange kür ging het goed wat betekende dat Kyarha een nieuwe PB totaalscore
verdiende van 126.92.Bij het ONK won Kyarha begin maart met redelijk gemak de Nederlandse
junioren titel.
Grote indruk maakte zij bij haar eerste WK junioren in het Hongaarse Debrecen waar zij in een veld
de
van 45 dames als 15jarige 17 werd met haar korte kür en ook weer haar PB verbeterde dit keer
naar 47.94. In de einduitslag zakte ze één plaats naar 18, maar met een nieuw PB 127.18. Haar
eerste WK junioren leverde een baanbrekend resultaat op voor Kyarha.

Thomas Kennes heeft een succesvol seizoen achter de rug. Hij maakte een flitsende start aan het
begin van het seizoen waar hij bij twee internationale wedstrijden in Italië en Frankrijk al zijn PB’s
aan flarden reed en zijn zelfvertrouwen voor de rest van het seizoen een enorme boost kreeg. Zijn
doel voor dit seizoen het EK bereikte hij dan ook. Daar reed hij vastberaden en technisch een mooie
korte kür helaas deed een kleine fout bij de dubbele axel hem de das om waardoor hij met een halve
punt verschil de finale miste. Maar zijn debuut was zeker geslaagd te noemen!
Thomas sloot zijn goede seizoen af met het winnen van zijn derde Nederlandse titel.

Niki Wories kan met een goed gevoel dit seizoen afsluiten. Met deelname aan de Europese
ste
kampioenschappen in Bratislava en het behalen van de 20 plaats in de finale was de toon gezet
en haalde zij ook de benodigde punten voor deelname aan de WK in het Amerikaanse Boston.
Tussendoor verdedigde zij met succes haar Nederlandse titel waar zij vooral een fantastische korte
kür reed en met 56.15 haar PB verbeterde.
ste
Ook bij het WK reed zij een dijk van een korte kür waarmee zij zich als 24 voor de finale plaatste.
Daarna liet zij de beste lange kür van het seizoen zien. Met vier uitstekende triples en vol
zelfvertrouwen toonde zij aan hoe veel zij in haar mars heeft. Zij steeg door deze prestatie nog
ste
twee plaatsen in het klassement en werd uiteindelijk 22 wat twee jaar voor de Olympische
Winterspelen in PyeongChang een mooie opsteker is!

Het 11de SKN Trainingskamp in maart was geweldig
Het 11de SKN trainingskamp van 20 tot 26 maart in De Uithof in Den Haag was meer dan geslaagd!
Er werd onder leiding van hoofdcoach Chris Howarth bijzonder hard gewerkt aan nieuwe elementen voor het aankomende
seizoen terwijl de inspirerende Franse choreograaf Benoit Richaud de SKNers nieuwe en betere schaatsvaardigheid bij bracht.
Ook zijn kijk en expertise op het gebied van interpretatie was zeer vernieuwend.

Choreograaf Benoit Richaud investeerde veel tijd in de schaatsvaardigheid van onze SKNers

Geplande SKN Kampen 2016-17

11 tot en met 17 juli
07 tot en met 13 oktober
03 tot en met 09 januari 2017
19 tot en met 25 maart 2017

Sportiom
De Uithof
De Uithof
De Uithof

’s - Hertogenbosch
Den Haag
Den Haag
Den Haag

Dank voor uw steun aan SKN en help ons verder!
SKN dankt haar hoofdsponsor Euronics, sponsoren, donateurs en supporters voor hun geweldige steun en financiële bijdragen.
Zonder deze steun zou het ons niet lukken.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 en Donateurs te Bieden ?
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

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.
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.
Vermelding op de informatieve en actuele SKN-website.
Uitnodiging voor SKN-evenementen.
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.
Bankrekeningnr. SKN 154 388 734 - t.n.v. St. Kunstrijden Ned. te Haarlem
IBAN nr. NL 60RABO 0154388734 - BIC RABO NL 2 U
Voor een directe bijdrage via onze website klik hier http://www.sknfonds.nl/donateur-worden.html

Niki Wories Nederlands Kampioene en finaliste bij EK en WK 2016

Met heel veel dank aan onze sponsors en alle donateurs voor het succesvolle
seizoen 2015/2016

Stichting Kunstrijden Nederland
Architect Berlagerlaan 105, 2552 ZE, Den Haag
+31 6 20 16 81 48
info@sknfonds.nl
www.sknfonds.nl
IBAN nr. NL 60RABO 0154388734
BIC: RABO NL 2 U

