
                                                                                                                                    

                                                                                                

      

      Nieuwsbrief Nr. 14                                                                                           Januari   2018 

Stichting Kunstrijden Nederland wenst u een voorspoedig en sportief 2018 

 

Beste SKN Vrienden Terugblikkend op 2017 was het een teleurstelling dat Nederland niet aanwezig 
zal zijn bij de Olympische Winterspelen in 2018. Daar tegenover is er zeer zeker positief nieuws te 
melden omdat zowel de 17jarige Kyarha van Tiel als Thomas Kennes zich geplaatst hebben voor 
de Europese Kampioenschappen die 
van 15-21 januari in Moskou plaats 
vinden.  

 

Ook onze jonge SKNers trainen heel hard en toegewijd 
en dat is vooral terug te zien in de mooie internationale 
resultaten. We zijn verheugd dat SKN met steun van 
sponsoren en donateurs hieraan een belangrijke bijdrage 
levert.  

Na 4 jaren heel prettig samengewerkt te hebben met 
Euronics is het nu tijd dat wij op zoek gaan naar nieuwe 
sponsoren. De vooruitgang in alle leeftijdsgroepen is 
voor iedereen te zien en dat bewijst dat het Nederlandse 
kunstrijden in de lift zit.     
       
                                                               Thomas Kennes            Kyarha van Tiel 

Daarom vragen wij een ieder, onze andere 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 natuurlijk óók 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 2 januari start de 18de 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, Het Nederlands Kampioenschap/de Challenge Cup en de Wereld 
Kampioenschappen voor junioren en senioren. Het afgelopen seizoen is er weer veel vooruitgang geboekt, maar de 
weg “ Terug naar de Top” is veelomvattend. 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. 

Hartelijk dank voor uw steun! 

 
Joan Haanappel 
 Voorzitter                                                                                                                  



                                                                                                                                    

                                                                                                

                                                                                               
Het 17de Trainingskamp in De Uithof en het bezoek van het Comité van Aanbeveling  
   
De SKN-talenten deden begin oktober mee aan hun 17e 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 daarvoor was oud 
Nederlands Kampioene en Technical 
Specialist Marion Krijgsman 
uitgenodigd om te komen kijken en 
haar oordeel te geven. Heel hard 
werd er ook gewerkt aan de conditie 
waar het helaas nogal eens aan 
schort. Dit komt onder andere 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.       

                    Van l naar r Hans van Zetten, Paul de Leeuw, Sylvia Tóth, Lex Blom en Ronnie Tober met het SKN team 

 

Net als vorig jaar tijdens de oktoberstage kwamen het SKN –bestuur en de leden van het Comité van Aanbeveling 
(CvA) bij elkaar. De talenten werden tijdens het rijden van hun korte kür enthousiast aangemoedigd en men 
bespeurde heel duidelijk vooruitgang. De ontmoeting met het CvA werd afgesloten met een lunch waarbij de 
positieve ontwikkelingen 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, terwijl de 12-
jarige Lindsay van Zundert uitgebreid 
antwoord gaf op de vraag van Sjoukje 
Dijkstra hoe ze het allemaal 
ondergaat als eerstejaars SKNer.  

De dag werd door het SKN –bestuur 
als een succes ervaren omdat er veel 
energie vanuit ging en Sylvia Tóth en 
Paul de Leeuw enthousiast aangaven 
weer een financiële injectie te willen 
geven …Geweldig! 

Ook Carole Thate heeft zich als 
donateur aangemeld en steekt samen 
met ons veel energie in het zoeken 
naar nieuwe sponsor mogelijkheden 
waarvoor wij haar heel dankbaar zijn!  



                                                                                                                                    

                                                                                                

 
 
 
Drie jonge SKNers ( 13) doen het goed tijdens ISU Santa Claus Cup in Budapest 
 

 
 
In een veld van 34 deelneemsters uit 14 verschillende landen werd er in de 
categorie  Advanced Novice door de Nederlandse deelneemsters heel goed 
gepresteerd. 
Mikai van Ommeren ( links) was een klasse apart en kwam met een eindscore van 
86.69 op de uitstekende 7de plaats. Melissa Hopman (midden) komt dit jaar voor 
het eerst uit in deze categorie en zij liet zien over de juiste mentaliteit te 
beschikken, zij werd heel mooi 11de. Isabella Smit was grieperig maar dat was 
nauwelijks te zien met als beloning een goede 12deplaats. 

Met deze jonge deelneemsters zo hoog in dit internationale deelnemersveld 
kunnen wij constateren dat het écht beter gaat met het Nederlandse kunstrijden! 

 

 

 

l naar r Mikai van Ommeren, Melissa Hopman en  Isabella Smit 

 

De Belangrijkste Resultaten   

Melissa Hopman (13) doet het in haar eerste jaar bij SKN  en in haar nieuwe categorie Advanced 
Novice heel goed. Vooral met haar moedige lange kür in Budapest sprak zij tot ieders verbeelding. 
Met een ISU totaalscore van 79.18 kwalificeerde zij zich ruim voor de Nederlandse 
Kampioenschappen en werd 11de in het eindklassement. 

 

                                

Isabella Smit (13) heeft de eerste twee selectie wedstrijden voor de Nederlandse 
Kampioenschappen in haar categorie Advanced Novice gewonnen. Bij de eerste wedstrijd dit 
seizoen kreeg zij een totaalscore van 81.95.Internationaal was zij in Budapest bij de ISU Santa Claus 
Cup goed voor 79.03 wat haar de 12de plaats opleverde. 

 

 

Lindsay van Zundert (12) is de huidige Nederlands Kampioene in de categorie Advanced 
Novice. Wat de selectiewedstrijden voor het NK betreft werd zij twee maal tweede achter 
Isabella Smit. In Eindhoven won Lindsay in december de “City of Light Trophy” met 81.31. 

 



                                                                                                                                    

                                                                                                

Mikai van Ommeren  (13) doet het dit seizoen heel goed in haar categorie Advanced Novice vóóral 
bij de ISU Santa Claus Cup in Budapest scoorde zij hoog met 86.69 wat resulteerde in de 7de plaats 
in een deelnemersveld van 34 uit 14 verschillende landen, indrukwekkend. 

 

 

De categorie Advanced Novice belooft dus bij de Nederlandse Kampioenschappen de 
spannendste categorie te worden! 

Linden van Bemmel  (17) heeft in de categorie junioren de derde selectiewedstrijd voor het NK 
keurig gewonnen met 102.96. Haar nieuwe lange kür zit choreografisch en technisch goed in 
elkaar, waarin ze kan laten zien wat ze allemaal heeft bijgeleerd. 

 

 

Caya Scheepens (15) won in de categorie junioren de eerste selectiewedstrijd voor het NK met 
een mooie score van 112.31.Caya werd dit jaar naar twee ISU junior Grand Prix uitgezonden, bij 
de eerste in Salzburg heel vroeg in het seizoen kwam zij nog niet helemaal uit de verf maar bij de 
tweede in Bolzano ging het beduidend beter met 104.29 werd zij 21ste en was zij een belangrijke 
ervaring rijker. Caya heeft helaas de laatste twee maanden met een enkelblessure gesukkeld maar 
de laatste berichten zijn dat zij weer aan het trainen is gelukkig. 

 

 

Niki Worries (21) Na twee moeilijke jaren met veel blessureleed waar Niki in Montreal 
trainde, heeft onze Nederlandse kampioene  eind  september tijdens de Nebelhorn 
Trophy  geprobeerd zich alsnog te plaatsen voor de Olympische Spelen in 
Pyeongchang. Helaas is dat mislukt. Tijdens de ISU Bosphorus Cup in Istanbul half 
december had Niki de laatste mogelijkheid voor plaatsing voor de Europese 
Kampioenschappen in Moskou in januari.  Na een zeer goede korte kür waar ze 55.36 
kreeg lagen alle mogelijkheden open, maar de lange kür leverde een probleem op. Met 
een totaalscore van 137.88 won zij weliswaar de wedstrijd, maar haalde zij helaas niet 
de benodigde ISU technische score voor deelname aan de Europese 
Kampioenschappen. Na deze wedstrijd heeft Niki aangegeven uit SKN te stappen, wij 
wensen haar veel succes met het vervolg van haar 
schaatscarrière. 

 

Kyarha van Tiel (17) heeft na anderhalf jaar rugproblemen dit seizoen in haar nieuwe 
categorie senioren al drie internationale ISU wedstrijden gereden. Achtereenvolgens 
was zij in Riga ,Andorra en Zagreb. De beste totaalscore van 125.06 haalde zij tijdens de 
tweede wedstrijd, de ISU Andorra Open, waarmee zij de wedstrijd ook won. Na deze 
wedstrijd had zij aan de criteria voor deelname aan het EK wat de ISU betreft voldaan, 
maar nog niet aan de extra eisen van de KNSB, daar kwam ze namelijk 0.36 te kort. 
Gelukkig is de bond ook van mening dat het met dit minimale verschil wat de eisen 
betreft, het wel heel zonde zou zijn, haar debuut bij het EK uit te stellen. 



                                                                                                                                    

                                                                                                

Thomas Kennes (21) is zijn wedstrijdseizoen vrij vroeg begonnen bij de ISU Slovenia Open in Celje waar hij zilver 
won. De verdere hoogtepunten lagen in 
Oberstdorf bij de ISU Nebelhorn Trophy 
waar hij voor het eerst door de 60 punten 
heen brak met zijn korte kür 60.82 en in 
Kaunus tijdens de ISU  Ice Autumn Cup 
waar hij  zijn PB bij de lange kür 
verbeterde met 10 punten naar 127.46 en 
zijn totaalscore met 9 punten opschroefde 
naar 187.17.Daarmee was zijn 
voorseizoen geslaagd en is hij ruim 
verzekerd van deelname aan het Europees 
Kampioenschap in Moskou van 15-21 
januari. 
                 
 

  Thomas met zijn coach Thierry Cerez bij de Autumn Cup in Kaunus 

Komt u ook naar de Nederlandse Kampioenschappen en Challenge Cup 22-25 februari 2018? 

Net als vorig jaar wordt het Nederlands kampioenschap kunstrijden(NK) verreden binnen de internationale ISU-
wedstrijd van de Challenge Cup, die door de KNSB wordt georganiseerd van 22-25 februari 2018  op de Uithof in Den 
Haag. De Nederlandse rijder die de hoogste klassering haalt in zijn of haar categorie wordt Nederlands Kampioen. 
SKN heeft eerder laten weten, dit geen goede ontwikkeling te vinden om topsport in het kunstrijden in Nederland te 
stimuleren. Het NK en de Nederlandse rijders komen zo niet goed tot hun recht in de Challenge Cup. Omdat een 
beperkt aantal Nederlandse rijders mee mag doen, krijg je geen totaal beeld van het huidige niveau in ons land. De 
wedstrijd vindt plaats tijdens de Olympische Spelen, wat van invloed is op de sterkte van het deelnemersveld uit het 
buitenland en de sportpers. Maar het gaat om de sporters, dus wij hopen natuurlijk van harte dat u naar de 
Challenge Cup/NK komt om de Nederlandse rijders en SKNers te steunen en te genieten van onze prachtige 
kunstrijsport! 

Tweede deel wedstrijdkalender 2017-2018   

Voor het tweede deel van het seizoen 2017-2018 zijn er verschillende wedstrijden waar SKNers aan deelnemen. 
Meer informatie over de wedstrijdkalender kunt u vinden op onze website:  
http://www.sknfonds.nl/wedstrijdkalender/ 
Januari  
 15-21 Europese Kampioenschappen 2018, Moskou, Rusland 
20-21   Selectie wedstrijd ONK 4 Leeuwarden 
23-28  Bavarian Open, Oberstdorf, Duitsland 
Februari  
  9-25  Olympische Spelen 2018, Pyeong Chang , Zuid-Korea 
22-25 Open Nederlands Kampioenschap(ONK) 2018/Challenge Cup, Den Haag 
Maart  
  5-11 Wereldkampioenschappen junioren 2018, Sofia, Bulgarije 
16-18 Coupe de Printemps, Luxemburg, Luxemburg 
19-25 Wereldkampioenschappen 2018, Milaan, Italië 
22-25 Kunstrijweek/A finale/Bokalen finale/NK synchroon/NK show, Den Bosch 
April  
   4-8      Triglav Trophy & Narcisa Cup Jesenice ,Slovenië  
   5-8      Egna Spring Trophy Egna Italië  
 

http://www.sknfonds.nl/wedstrijdkalender/


                                                                                                                                    

                                                                                                

Isabella Smit en Linden van Bemmel tijdens de Merano Cup in Italië 
 

                                            

 
Volgende SKN-Kampen 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                         
                      
 

 

Adam Solya gast choreograaf tijdens het April SKN kamp 

Born in Hungary, Adam Solya studied as a professional dancer at the Hungarian 
Dance Academy and has a second diploma as a health care pedagogue from 
Semmelweis Medical and Physical University. He competed as a figure skater up to 
junior level before being tempted by the dance-theatrical aspect of ice dancing and 
went on to compete at an international level. 
To develop his choreography expertise Adam studied modern ballet-singing-acting-
music to combine his passion for theatre with his experience on ice. As a member 
of several modern ballet and contemporary dance companies, he played and 
danced in musicals as a dancer and as an actor and created choreographies for 
musicals. 

Since moving to Belgium in 2010 Adam has worked with a number of Belgian skaters including   Kevin Van Der 
Perren whose program he created for his 4th place in the 2011 European Championships and since 2014 as 
choreographer of 2018 Olympic Winter Games qualifiers, Jorik and Loena Hendrickx. He also works with Charlotte 
Vandersarren. 

 

 

                                                                               
 

Dinsdag  2 januari t/m maandag  8 januari  2018    (De Uithof) 
Dinsdag  3 april    t/m maandag  9 april       2018    (De Uithof) 
Maandag 9 juli    t/m  zondag     15 juli        2018    (De Uithof) 

 

                                                                       



                                                                                                                                    

                                                                                                

Recently Adam has been working with the team of Alexei Mishin whose current students include Elizaveta 
Tuktamysheva, Sofia Samodurova and Evgeni Semenenko and with skaters from The Netherlands, Germany, 
France and Luxembourg. 
Adam tells us that “My personal accent and skill as a choreographer is that I am a professional dancer- actor, I am 
known for my way of using the modern dance-upper body in ice choreography. My acting experience adds a 
dramatic aspect to the interpretation of music and skating style.” 

  Besides his ice skating work, Adam is a docent in the Royal Conservatorium Brussels where he gives classical ballet          
and contemporary classes as ‘house choreographer’ for the open productions. 
 

Thomas en Joan te gast in het radio programma “De Perstribune” 

 

 

Thomas Kennes en Joan Haanappel waren op zondag 3 
december jl te gast bij de uitzending van” De Perstribune“ 
op NPO Radio 1. Een mooie gelegenheid om de luisteraars 
meer vertrouwd te maken met Stichting Kunstrijden 
Nederland. Het leverde veel reacties op én nieuwe 
donateurs, met dank ook aan Govert van Brakel en 
Margreet Reijntjes voor het leuke positieve interview. 

 
 
 

         Presentator Govert van Brakel met Joan en Thomas  

Paul de Leeuw lid van het Comité van Aanbeveling is nu ook donateur geworden  

Paul is bijzonder trouw aan SKN en dat vinden wij écht geweldig, omdat we weten hoe druk hij met alles is. Des te 
meer waardering van onze kant dat hij nog nooit ontbroken heeft op de jaarlijkse ontmoeting van het SKN bestuur 
met de leden van het CvA. Dit jaar was hij zó enthousiast over de vooruitgang van de sporters dat hij spontaan 
besloot om óók donateur te worden en dan speciaal Thomas Kennes te willen steunen. Het maakte het voor Thomas 
mogelijk in het kader van zijn voorbereidingen op de Europese Kampioenschappen in Moskou in januari in de 
december periode nog een aantal weken naar SKN-coach Chris Howarth in Chicago te gaan. 
 

                                                                  
                            Paul de Leeuw                                      SKN coach Chris Howarth met Thomas Kennes 



                                                                                                                                    

                                                                                                

Dank aan Sponsors, Donateurs en Supporters 

SKN heeft de afgelopen jaren 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. 
Verder bieden wij hier en daar voorzichtig enige persoonlijke 
financiële   ondersteuning zodat de schaatsers door 
geldgebrek niet hoeven te stoppen en er in belangrijke 
periodes van ontwikkeling extra ondersteuning mogelijk is! Op 
dit punt zouden wij nog veel meer willen doen!! 
                                                                         
 
 
 
 
 

 
Isabella en Lindsay rivalen en vriendinnen blij met onze sponsors en donateurs. 

 
Maar het allerbelangrijkste is dat er in alle leeftijdsgroepen veel beter wordt gepresteerd dankzij u en dat er nu in 
2018 door zowel Kyarha van Tiel als Thomas Kennes deelgenomen wordt aan de Europese Kampioenschappen. 

Na 4 jaren heel prettig samengewerkt te hebben met Euronics, is het nu tijd dat wij op zoek gaan naar nieuwe 
sponsoren. De vooruitgang in alle leeftijdsgroepen is voor iedereen te zien en dat bewijst dat het Nederlandse 
kunstrijden in de lift zit. 

Daarom vragen wij een ieder, onze andere 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 natuurlijk óók 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 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 Team. 

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 

http://www.sknfonds.nl/
http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/


                                                                                                                                    

                                                                                                

 

 

Huidige Donateurs  

   

Indra Aerts, Jan Aerts, Elly Anakotta-Manuputty, Irene Asscher-von der Fuhr, Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, 
Serge van Bemmel, Bob Berkman, Emmy Berkman, Ed van Biezen, Charlotte Bon, Cari en Martijn Braun, Mea Braun 
Julian Carroll, Marlyse & Michael Carroll, Willem van Dijk, Rita van Doorenmaalen, Fred van Dorp, Paul Engel, Anna 
Engel-Tetelepta, Jan van den Elshout Kunsthandel, Adie Erkelens-Lamers, Henk+Troy Engelbracht Hunter, Jeannine 
Ferir, Christine Grit, Rita Hissink, Jan Holleman, Robert Hund, Lydia Huveneers, Hennie KuiperKarin Kraaijkamp, Paul 
de Leeuw, Ger van der Made,Theadora van der Made-Uniken Venema, Agnes Manuputty-Schröder, Sanne Meeder, 
Charlotte Meynen, Paul Meynen, Peter Moormann, Helma Neppérus, Lo van Noordwijk, Annemarie en Tom Okker,  
Maria Lopez Pekel, Clara Prinsze, Ferry Snellens, Herman Quarles van Ufford, Anton Rhebok, Jaap Rijks, Annelies 
Rijks-Schuil, 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, Carole Thate, 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 
 

 

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 nieuwsbrief ( 3x per jaar), 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 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 2U  

7. Voor een directe bijdrage via onze website klik hier http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/         

 

 
 

http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/


                                                                                                                                    

                                                                                                

 
 

SKN Toptalent Team 2017/2018  
 

 

 
 
 

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 2018/2019 na de CC/NK 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 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 

mailto:info@sknfonds.nl
http://www.sknfonds.nl/

