Nieuwsbrief Nr. 11

Januari 2017

Stichting Kunstrijden Nederland wenst u een voorspoedig en sportief 2017
Terugblikkend op 2016 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 tot en met 29 januari 2017 in het
Tsjechische Ostrava plaats vinden. Voor Niki is dit voorlopig nog onder voorbehoud omdat zij moet aantonen
wedstrijdfit te zijn. Niki is in de afgelopen maanden twee maal geopereerd aan een slijmbeurs ontsteking aan haar
rechter enkel, de hoop is dat zij nu volop kan trainen zodat zij in een aantal weken in vorm is. Onze SKNers trainen
heel hard en toegewijd en dat is vooral terug te zien in de resultaten. Wij zijn verheugd dat SKN met steun van
sponsoren en donateurs hieraan een belangrijke bijdrage levert.
Op 3 januari start de 14de SKN-Toptrainingsstage op onze thuisbasis De Uithof in Den Haag. Daar zullen door alle
SKN -rijders de puntjes op de i gezet worden om goed te presteren op de komende belangrijke wedstrijden,
waaronder de Europese Kampioenschappen, de Challenge Cup en de Wereld Kampioenschappen voor junioren en
senioren. Afgelopen seizoen is er veel vooruitgang geboekt, maar de weg “ Terug naar de Top” is veel omvattend.
Toch zullen wij met de inspanningen van onze sporters en coaches en de steun van onze sponsors, donateurs en
supporters volharden en uiteindelijk ons doel bereiken.

Bezoek van het Comité van Aanbeveling tijdens het 13de Trainingskamp in De Uithof

Van links naar rechts Hans van Zetten, Carole Thate, Paul de Leeuw, Guus Smits (voorzitter, Raad van Toezicht)
Alexander Blom, Tom Okker en Christine Aaftink met de SKN selectie

De SKN-talenten deden begin oktober mee aan hun 13de Toptrainingsstage op onze vertrouwde thuisbasis De Uithof,
begeleid door de Brits/Amerikaanse coach Chris Howarth. 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 Marion Krijgsman ISU technisch Specialiste uitgenodigd naar de küren
te komen kijken. Heel hard werd er ook gewerkt aan de conditie waar het helaas nog al eens aan schort. Dit komt
vooral omdat er over het algemeen in Nederland niet iedere dag tijd en ijs is om beide küren volledig door te rijden.
De trainingen waren in ieder geval een optimale voorbereiding op het wedstrijdseizoen.

Linksboven Eugène de la Croix, directeur van de Uithof met SKN vice voorzitter Mary Dotsch, rechts Thomas Kennes
linksonder Chris Howarth rechts Paul de Leeuw met Guus Smits voorzitter Raad van Toezicht

Net als vorig jaar tijdens de oktoberstage kwamen het SKN –bestuur en de leden van het Comité van Aanbeveling
(CvA)en de nieuw gevormde Raad van Toezicht bij elkaar. De talenten werden tijdens het rijden van hun korte kür
enthousiast aangemoedigd en men bespeurde duidelijk vooruitgang. De ontmoeting met het CvA en RvT werd
afgesloten met een lunch waarbij uiteraard de positieve ontwikkelingen, maar ook hoe het allemaal nog beter zou
kunnen besproken werden. Coach Chris Howarth en Nederlands kampioen Thomas Kennes hielden een pleidooi over
de essentie en het belang van Stichting Kunstrijden Nederland voor de toptalenten en het nationale kunstrijden. De
dag werd door het SKN –bestuur als zeer positief ervaren omdat er veel energie vanuit ging.

De Belangrijkste Resultaten
ISABELLA SMIT (12) kwam in september in de finale van het programma Superkids dat op RTL4
werd uitgezonden. Voor Isabella een bijzondere ervaring, maar het ging ook enigszins ten koste
van haar voorbereiding op het nieuwe seizoen. In wedstrijdverband rijdt zij dit jaar voor het
eerst in de categorie Advanced Novice .Isabella deed het vooral goed tijdens de NRW Trophy in
Dortmund waar zij keurig als beste Nederlandse 9de werd met een totaal van 74.85. Bij de vijfde
selectiewedstrijd in Amsterdam won zij met twee foutloze küren de wedstrijd en verbeterde zij
haar PB score voor dit seizoen naar 79.79.

LINDEN VAN BEMMEL (15) ging begin oktober naar haar eerste ISU junioren Grand Prix in het
Duitse Dresden. Helaas liep het niet helemaal naar wens. Alhoewel Linden twee hele mooie küren
heeft, kwamen ze niet genoeg uit de verf omdat er technisch nog wel het een en ander aan
mankeerde. Linden werd 33ste met 86.35. Linden heeft veel ervaring opgedaan en er is heel heel
hard aan gewerkt. Bij de vijfde selectiewedstrijd ging het een stuk beter. Dit resulteerde in de
derde plaats met 97.30.

SAM JANSEN (14) reed bij de vijfde selectie wedstrijd in Amsterdam voor het eerst in de categorie
junioren. Zij deed dit met veel overtuiging en liet zien klaar te zijn voor de rest van het seizoen. Zij
brak, net als Caya Scheepens in haar eerste wedstrijd eerder dit seizoen in deze categorie, met
twee sterke küren dóór de magische 100 punten grens heen met 106.46 en won in afwezigheid van
Caya Scheepens de wedstrijd. In ieder geval zal de strijd om zich beste junior van Nederland 2017
te mogen noemen heftig en interessant zijn.

CAYA SCHEEPENS (14) beleeft tot nu toe een droomseizoen. Ook zij rijdt dit jaar voor het eerst in
de categorie junioren. Het debuut was flitsend …bij de eerste selectiewedstrijd kwam zij tot een
puntentotaal van 110.06. Daarmee won zij de wedstrijd heel gemakkelijk en brak óók voor het
eerst, met maar liefst 10 punten méér, door de 100 punten grens heen. In september kwam Caya
in Tallinn voor het eerst uit in een ISU junior Grand Prix en zij kweet zich uitstekend van haar taak.
Met 103.83 kwam zij als nèt 14jarige op de 17de plaats in het middenveld terecht , een zeer
goede prestatie! Ook bij de andere wedstrijden waarvan twee in het buitenland scoorde zij
steeds bóven de 100 punten.
KYARHA VAN TIEL (16) heeft na een langdurige rugblessure tijdens de vijfde selectie wedstrijd
met het rijden van alleen de korte kür de draad weer opgepakt. Zij komt dit jaar voor het eerst uit
in de categorie senioren. Na haar fantastische prestatie bij de WK junioren in maart werd het stil
rond Kyarha. Het zijn moeilijke maanden geweest maar met een score van 38.77 weet zij en haar
nieuwe coach Jerôme Blanchard precies wat hun te doen staat om weer op internationaal niveau
mee te kunnen doen.

THOMAS KENNES (20) heeft een interessant voorseizoen gereden waar vooral de nadruk op het
meedoen aan internationale wedstrijden gelegd werd. Nadat hij bij de eerste selectiewedstrijd
dit seizoen 168.33 als totaalscore kreeg, 13 punten boven zijn nationale PB van verleden jaar,
werd het accent terecht op buitenlandse wedstrijden gelegd waardoor je beter weet wat je
prestaties waard zijn. Dáár moet het tenslotte ook gebeuren, meestal liggen de scores
internationaal iets lager dan nationaal.
Na drie wedstrijden achtereenvolgens in Zagreb, Warschau en Dortmund werd Thomas steeds
constanter en ging hij een aantal keren ruim boven zijn internationale PB’s uit. Hij staat nu op
54.78 voor de Korte kür, gereden in Dortmund bij de NRW Trophy. Een score van 106.08 voor de lange kür in
Warschau en een totaalscore van 159.63 ook tijdens de Warsaw Cup.
Voor Thomas is het zaak dat hij tijdens de korte kür bij het EK in Ostrava doet wat hij kan, want dan zou hij in
principe de finale moeten kunnen halen. Het zou voor het Nederlandse kunstrijden fantastisch zijn als we eindelijk
een man hebben die op dit zeer hoge niveau mee kan draaien.

Skate-off voor deelname aan EYOWF (European Youth Olympic Winter Festival)
Zoals in onze laatste nieuwsbrief vermeld ,wordt van 11-18 februari in het Turkse Erzurum het
EYOWF gehouden . Voor jonge sporters de eerste kennismaking met de Olympische ervaring en
een platform waar jonge toekomstige sportsterren zich voor het eerst kunnen laten zien. Twee
jaar geleden deed Kyarha van Tiel voor Nederland mee, zij eindigde toen verdienstelijk in de
middenmoot.
Voor deze wedstrijd komen verschillende SKNers in aanmerking. Op 15 januari 2017 wordt er
daarom in Alkmaar een skate-off georganiseerd waarvoor de volgende rijdsters uitgenodigd zijn: Kylie
Loots (SKN), Kyra Pattikawa, Linden van Bemmel (SKN), Sam Jansen (SKN) en Sophie Bijkerk (SKN). Helaas is Caya
Scheepens twee maanden te jong voor deelname aan deze wedstrijd.

Sinds 1951 dit jaar geen officiële Nederlandse Kampioenschappen
In 2017 wordt voor het eerst sinds 1951 geen op zich zelf staand Nederlands
kampioenschap kunstrijden(NK) meer verreden. Door de KNSB en de verenigingen is
besloten om het ONK te organiseren binnen de internationale wedstrijd van de
Challenge Cup die georganiseerd wordt in de Kunstrijweek van 22 tot 26 februari as. in
Den Haag. De rijder die de hoogste klassering haalt in zijn of haar categorie in die
wedstrijd mag zich Nederlands Kampioen noemen. Als een buitenlandse rijder een
categorie wint mag die zich Open Nederlands Kampioen noemen. Daarnaast wordt in
dezelfde kunstrijweek ook een A -finale georganiseerd. Dit zijn rijders die niet
voldoende punten hebben behaald om mee te mogen doen aan het ONK, dat binnen de
Challenge Cup wordt verreden. De rijder die in zijn of haar categorie de A-finale wint,
mag zich Nationaal Kampioen A -finale noemen. SKN vindt dit geen goede ontwikkeling
om topsport in het kunstrijden in Nederland te stimuleren omdat:
Nederlands Kampioen 1951
Lidy Stoppelman

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verwarrende situatie van 3 kampioenen kunstrijden: Open Nederlands kampioen, Nederlands kampioen,
Nationaal Kampioen A- finale. Wie is nu de echte kampioen?
De beste 12 rijders van Nederland niet meer tegen elkaar rijden. Je krijgt geen totaalbeeld van het huidige
niveau in ons land
Demotiverend voor rijders die de beste zijn van hun vereniging. Zij hebben zich wel bij de eerste 12 gereden
tijdens de voorafgaande selectiewedstrijden, maar mogen niet meedoen voor de hoogste titel in ons land.
Dit kan ertoe bijdragen dat rijders eerder stoppen met topsport en dat kan een terugloop van rijders in de
kunstrijverenigingen tot gevolg hebben
Als Nederlandse rijders in de A finale meer punten krijgen dan rijders in het Open Nederlands
kampioenschap, wat is de uitslag dan waard als het om het Nederlands Kampioenschap gaat?
Minder interessant voor buitenlandse kunstrijders om deel te gaan nemen aan de Challenge Cup, als een
aanzienlijk deel van de rijders bestaat uit Nederlandse rijders

Wedstrijdkalender 2016-2017

Voor het tweede deel van het seizoen 2016-2017 zijn er verschillende wedstrijden waar SKNers aan deelnemen.
Meer informatie over de wedstrijdkalender kunt u vinden op onze website: http://sknfonds.nl/wedstrijdkalender/
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Inhaalwedstrijd KNSB cup in Alkmaar /Skate off European Youth Olympic Festival
Europese Kampioenschappen 2017 Ostrava Tsjechië
KNSB Cup ONK 2017 selectie wedstrijd 5 Eindhoven
EYOF Figure Skating Erzurum Turkije ( Europees Jeugd Olympisch Festival)
Bavarian Open, Oberstdorf Duitsland
Open Nederlandse Kampioenschappen(ONK) 2017/Challenge Cup Den Haag
Wereldkampioenschappen junioren 2017 Taipeh, Taiwan
Wereldkampioenschappen 2017
Helsinki, Finland
Triglav Trophy & Narcisa Cup
Egna Spring Trophy Egna Italië

Jesenice Slovenië

SKN thuisbasis De Uithof blijft open van de zomer

SKNers trainen in de Uithof

Na de laatste jaren voor onze zomer kampen uitgeweken te zijn naar ’s-Hertogenbosch waren wij blij te horen van
de zomer op onze eigen basis in Den Haag te kunnen blijven. Niet alleen is het voor óns gunstig, het is voor iedereen
die op de een of andere manier aan de schaatssport doet een zeer positieve ontwikkeling dat er weer een ijsbaan
zomers open blijft in Nederland.
Een geweldig initiatief van Eugène de la Croix, directeur van de Uithof

Volgende SKN-Kampen
Dinsdag 3 januari t/m maandag 9 januari 2017
Zondag 19 maart t/m zaterdag 25 maart 2017
Maandag 10 juli t/m zondag 16 juli 2017

(De Uithof)
(De Uithof)
(De Uithof)

Franse top choreograaf Benôit Richaud terug bij SKN
Na een zeer succesvolle week tijdens het maart kamp verleden jaar zijn we blij Benoit weer te
kunnen verwelkomen bij ons 15de kamp in maart.
Hij zal hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de schaatsvaardigheid en verfraaiing van
bestaande küren.
Richaud is vooral bekend door zijn nauwe samenwerking met de legendarische Russische coach
Alexei Mishin.

Twee SKNers haken af en stoppen met topsport
In de afgelopen drie maanden hebben twee SKNers te kennen gegeven zich uit de topsport terug te trekken, het
betreft Lena Slagter (17) en Lucia Settels (16) beiden in de categorie junioren. Wij betreuren dit uiteraard, maar
hebben begrip voor het feit dat zij deze bewuste keuze hebben gemaakt. Lucia is inmiddels zelf donateur van SKN
geworden door haar schenking van € 625 wat voort kwam uit haar eigen Crowdfunding –actie, een fantastische
geste!
Wij bedanken beide jonge dames voor hun grote inzet en wensen ze heel veel succes met hun toekomst.

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 29 januari plaatsvinden in het Tsjechische Ostrava. De
uitzending van Niki is onder voorbehoud ,zij zal tegen die tijd moeten aantonen dat zij wedstrijdfit is.
SKN wenst Niki en Thomas heel veel succes!

Thomas Kennes ook naar de Winter Universiade in Almaty (Kazakstan)
Thomas zal één week na de EK deelnemen aan de Winter Universiade in Almaty.
Het kunstrijden voor mannen is op 3 en 4 februari

Nederlands Kampioenen
Thomas Kennes en Niki Wories

Sjoukje Dijkstra krijgt na 9 jaar een nieuw beeld van de KNSB als Oeuvre Prijs

In 2007 kreeg Sjoukje Dijkstra als Oeuvre prijs een beeld van een hardrijder cadeau, maar inmiddels
is dit beeld nu vervangen door een kunstrijdster. Het nieuwe beeld heeft een mooie plaats gekregen
in haar omvangrijke prijzenkast.

Ronnie Tober van trouwe SKN donateur nu ook
opgenomen in het Comité van Aanbeveling

Hans van Zetten lid van het Comité van Aanbeveling
van SKN is nu ook donateur van SKN geworden

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.
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 dit willen, geven en hier en daar voorzichtig enige persoonlijke financieel
ondersteuning. Bij dit laatste …… zou het dus nog veel beter kunnen!!
Maar het allerbelangrijkste is dat er in alle leeftijdsgroepen beter wordt gepresteerd dankzij u.
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 én om daar dan te blijven is ook geld 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/donateur-worden/

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 2016-2017
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 en wij verheugen ons er op dat zo veel sponsors, donateurs en
supporters toptalenten in het kunstrijden willen ondersteunen

Huidige Donateurs

Indra Aerts, Jan Aerts, Elly Anakotta-Manuputty, Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, Serge van Bemmel, Bob Berkman, Ed van
Biezen, Charlotte 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, Robert Hund, Lydia
Huveneers, Hennie Kuiper, Karin Kraaijkamp, Ger van der Made, Theadora van der Made-Uniken Venema, Agnes ManuputtySchröder, Sanne Meeder, Charlotta Meynen, 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 RijksSchuil, Gerard T. Romijn, Jan R. Romke de Vries, Nini Scholtz-Braun, John Settels & Sheila Robbie, Lucia Settels, 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, Hans van Zetten, en verschillende anonieme donateurs.

Supporter Anthonie van de Kraak steun en toeverlaat van SKN
Ton van de Kraak komt al zijn hele leven op de ijsbaan. Na eerst op goed niveau
aan atletiek gedaan te hebben koos hij voor ijshockey. Zijn dochter Jennifer
begon in 2006 in Utrecht met kunstrijden. In 2016 sloot zij haar carrière af met
deelname aan de Wereldkampioenschappen Synchroon schaatsen in Budapest.
Na eerst alleen foto’s te maken voor SKN werd hij al snel redelijk vertrouwd
binnen de gelederen van de organisatie en vond hij het leuk om tijdens onze
bijeenkomsten bekenden zoals Paul de Leeuw, Ronnie Tober en Hans van Zetten
te ontmoeten .Aan Sjoukje en Joan was hij inmiddels wel gewend.
Hij is ook de man die SKN van een Facebookpagina voorzag en nog steeds volgt
hij voor ons trouw alle wedstrijden in binnen en buitenland. Wij zijn daar
dankbaar voor!
Zelf geeft hij aan van de kunstrijsport te houden en volledig te geloven in de aanpak van SKN om eindelijk onze sport
weer op niveau te brengen en hij werkt daar met plezier aan mee!

Wat heeft SKN Sponsors, Donateurs en Supporters te bieden?
1. De zekerheid dat men bijdraagt dromen en ambities van jonge mensen te
verwezenlijken
2. Vermelding in onze halfjaarlijkse nieuwsbrief, waarin verantwoording over de
stand van zaken wordt gegeven.

3. Vermelding op de website van SKN
4. Deelname aan een jaarlijkse door SKN te organiseren bijeenkomst, gekoppeld 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
Voor een directe bijdrage via onze website klik hier http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/

SKN Toptalent Team 2016/2017

SKN wenst alle deelnemers/sters veel succes bij de komende nationale en internationale wedstrijden. Wij willen
hierbij ook graag laten weten dat onze nieuwe selectie 2017/2018 na de CC/NK op zondag 26 februari bekend
gemaakt zal worden.
Doe dus je best en grijp je kans om ook te kunnen behoren tot het SKN Toptalent Team!

Stichting Kunstrijden Nederland
Architect Berlagelaan 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

