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                                                                   SKN Top Talent Team 2018/2019 
 

    
 
 
 
 

Beste SKN vrienden Met trots stellen wij u voor aan het SKN Top Talent Team 2018/2019. Nieuw 
opgenomen zijn Lenne van Gorp en Roos van der Pas. Helaas hebben wij van een aantal rijdsters op dit 
moment afscheid moeten nemen, maar de deur staat altijd open om terug te keren in ons team, afhankelijk 
van hun prestaties. In deze Nieuwsbrief kijken wij over het algemeen met optimistische gevoelens terug op 
het afgelopen seizoen. 
 

Wij kijken o.a. naar Thomas Kennes die voor het eerst triple-triple sprong dit seizoen en daarmee internationaal steeds beter 
gaat presteren. Dit was goed merkbaar door de vrij forse verbeteringen van zijn Personal Best Scores. Wij zagen ook Kyarha van 
Tiel een goed seizoen draaien met als hoogtepunt net als in 2016 het bereiken van de finale bij de WK voor junioren. Ook 
geweldig was hoe een aantal weken geleden onze Nederlandse junioren kampioene Caya Scheepens triple lutz-triple toeloop 
sprong, écht een hele moeilijke sprongcombinatie en een ware doorbraak voor haar. De 13jarige Lindsay van Zundert 
verdedigde haar Nederlandse Advanced Novice titel met succes, en dit was niet voorspelbaar want er is dit seizoen veel 
concurrentie in deze categorie, ook van andere SKN-rijders. Al met al dus een reeks van positieve ontwikkelingen.  
 
Wij danken onze hoofdsponsor Euronics voor de afgelopen vier jaren, waarin zij ons een mate van zekerheid geboden hebben 
om een gedeelte van onze ambitieuze plannen te verwezenlijken en daarmee een start te kunnen maken het Nederlandse 
kunstrijden internationaal weer op de kaart te zetten. 
 



                                                                                                                                    
                                                                                                

Nu we duidelijk kunnen zien dat het beter gaat met onze sport en na de overweldigende aandacht van de media dit seizoen, 
werken we er hard aan andere sponsoren en nog meer donateurs te kunnen werven. Het werven van meer financiële middelen 
is belangrijk omdat wij zo individueel en collectief nog meer voor onze sporters kunnen betekenen en het ultieme doel 
deelname aan de Olympische Winterspelen in Beijing in 2022 kunnen verwezenlijken. 
 
Naast sponsoren en donateurs gaat uiteraard ook veel dank uit naar onze vrijwilligers voor hun medewerking het afgelopen 
seizoen. Dit wordt niet alleen door ons bestuur enorm gewaardeerd maar vooral onze sporters profiteren hiervan, zonder u 
allen is er immers geen SKN! 
 
Net voor het verschijnen van deze nieuwsbrief heeft Stichting Kunstrijden Nederland bekend gemaakt dat vanaf 3 april 2018 wij 
als “Joan Haanappel Stichting Kunstrijden Nederland” door zullen gaan. In deze Nieuwsbrief kunt u lezen waarom dit besluit 
genomen is. 
 
Verder bieden wij u behalve een terugblik op het seizoen 2017/2018  ook het verdere nieuws rond SKN aan. 

 
Joan Haanappel 
Voorzitter 
www.sknfonds.nl 
 
 
Wij stellen u voor aan twee nieuwe SKNers  
Lenne van Gorp (TKV) is 15 jaar en werd dit seizoen tweede in de 
categorie junioren bij de Nederlandse Kampioenschappen. Ook won zij 
zowel de Ice Talent Trophy als de Kempen Trophy in diezelfde categorie. 

 
 
 
 
 

                                                                              
Lenne van Gorp en Roos van der Pas   

 
 
 
 

Roos wint SKN talentenjacht 2014 in Scheveningen 
 
Roos van der Pas (MSB) is 13, zij won de eerste talentenjacht die wij drie jaar geleden in december 2014 in 
Scheveningen organiseerden. Het is dus fantastisch dat zij nu opgenomen is in het nieuwe SKN talenten team. Roos 
werd dit jaar vierde in de categorie Advanced Novice tijdens de NK en zij won twee weken geleden zilver in diezelfde 
categorie tijdens Skate Copenhagen in een deelnemersveld van 38 jonge dames. 
 
Stichting Kunstrijden Nederland heet nu “Joan Haanappel Stichting Kunstrijden Nederland” 

 
Per 3 april jl. gaat Stichting Kunstrijden Nederland verder onder de naam Joan Haanappel 
Stichting Kunstrijden Nederland. Zoals bekend is SKN door voormalig toprijdster Joan 
Haanappel opgericht met als doel om jonge toptalenten de kans te geven om op internationaal 
top niveau mee te kunnen gaan doen.  
 
Met de aanpassing van onze naam willen wij een volgende stap maken in de professionalisering 

van de opleiding van jonge kunstschaatstalenten. De vier trainingskampen die jaarlijks op de Uithof door 
gerenommeerde buitenlandse coaches worden begeleid zijn succesvol. Maar de aanpak moet verder worden 
uitgebreid! SKN wil meer individuele ondersteuning bieden aan de jonge talenten bijvoorbeeld door extra ijs en 
meer training met buitenlandse toptrainers en -rijders aan te bieden. Dit is heel hard nodig om de hoge technische 

http://www.sknfonds.nl/


                                                                                                                                    
                                                                                                

moeilijkheidsgraad van het kunstrijden te beheersen. Daarvoor zoeken wij intensief verder naar budget. Met als 
voortrekker Joan zelf. 
 
Joan als inspirator en aanjager 
Mary Dotsch, vicevoorzitter van het SKN-bestuur: “Zelf wilde Joan de naamsverandering uitstellen tot ze er niet 
meer zou zijn. Maar als bestuur en in overleg met Joan hebben we ervoor gekozen om dit nu al te doen. Het doet 
namelijk recht aan wat Joan dagelijks voor de stichting betekent en we hopen hiermee een herkenbaardere naam in 
binnen- en buitenland te hebben om zo meer donateurs en sponsoren aan ons te verbinden.” 
 
Steun talenten 
Als we Nederland terug willen brengen in de mondiale ijsarena’s dan moeten we investeren in de jeugd. En 
ambitieuze jeugd is er bij de SKN. Daarom zet Joan Haanappel zich samen met veel andere vrijwilligers, waaronder 
voormalig Kampioene Sjoukje Dijkstra, al jaren in om Nederlandse kunstrijders weer naar de top te brengen. Joan 
Haanappel “Ik ben er trots op dat de stichting nu ook mijn naam mag dragen en ik zal me hard blijven inzetten om 
alle talentvolle jongens en meisjes te helpen hun dromen en ambities waar te maken”. Wij willen ervoor zorgen dat 
geen talent in het kunstrijden verloren gaat, maar alle kansen krijgt om te schitteren!  
 
Met bijzondere dank aan notaris Hugo Clercx  en SKN- donateur en supporter Lo van Noordwijk die deze statutaire 
verandering in record tempo en kosteloos voor ons verzorgd hebben. 
 
Het 19de SKN-trainingskamp in De Haagse Uithof was een week vol passie en heel hard trainen  
 

 
 
 
De aprilstage was fantastisch met heel veel triples, prachtige pirouetten, passie en 
bijzonder hard werken. Onze dank gaat uit naar Chris Howarth (hoofdcoach SKN) en 
choreograaf Adam Solya. Adam zal  ook gedurende het zomerkamp een paar dagen 
aanwezig zijn om de puntjes op de i te zetten voor de korte en lange kuren voor het 
komende seizoen.  
 
 
 
 
 

Adam Solya, Chris Howarth en Joan 
 

Gedurende het voorjaarskamp organiseren wij ieder jaar met het nieuwe team een 
fotoshoot die altijd verzorgd wordt door de bekende sportfotograaf  Soenar Chamid, 
wij vinden het geweldig dat Soenar dit jaar na jaar weer voor ons  doet. Choreograaf 
Adam Solya speelde ook een bijzondere rol door iedereen te helpen met de beste 
houdingen waardoor er een prachtige samenwerking ontstond tussen Adam en 
Soenar.  De foto’s zijn dit jaar dan ook wel heel bijzonder! 

                                                             

                             Adam met Kyarha van Tiel 
   Adam met Melissa Hopman                            



                                                                                                                                    
                                                                                                

Geplande SKN Kampen 2018 
Jaarlijks worden door SKN 4 trainingskampen georganiseerd. De eerste twee hebben plaatsgevonden in januari en 
april. De volgende twee staan gepland in juli en oktober. In het nieuwe jaar beginnen we op 2 januari met ons eerste 
kamp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
Een zeer geslaagde, positieve en gezellige Sponsor, Donateurs en Supporters dag 
 

            
                                             Collage donateursdag  met dank aan Ton van der Kraak 

 

Onze jaarlijkse Sponsor, Donateurs en Supportersdag was zoals gebruikelijk tijdens ons trainingskamp in januari. Een 
gezellige bijeenkomst waar onze talenten weer lieten zien hoeveel ze er bijgeleerd hebben en hoe ze gedijen in de 
goede teamsfeer. Met veel flair toonden ze hun korte kür 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).  

 

                                                                               
 
     Maandag 9 juli t/m zondag 15 juli 2018                         De Uithof  Den Haag 
     Dinsdag 9 oktober t/m maandag 15 oktober  2018     De Uithof  Den Haag 
     Woensdag 2 januari  t/m  dinsdag 8 januari 2019        De Uithof  Den Haag 
                            



                                                                                                                                    
                                                                                                

Ook met hoofdcoach Chris Howarth voerde Hans een goed en interessant gesprek. Het ging natuurlijk over topsport, 
ambities en resultaat en met name over de  visie en ambitie die Chris heeft om dit  samen met de coaches van onze 
sporters  te verwezenlijken. Deze jaarlijkse ontmoeting is voor ons allen inspirerend en leuk ook omdat het een 
bijzondere band kweekt die wij bij SKN zeer waarderen. Zo fijn dat wij het enthousiasme jaar na jaar zien groeien en 
het feit dat de opkomst steeds groter wordt doet ons deugd. 

 

De Europese Kampioenschappen van 15 tot en met 21 januari in Moskou 

Kyarha van Tiel en Thomas Kennes hebben beiden meegedaan aan de 
EK en helaas de finale niet gehaald. Thomas had tijdens de korte kür 
wat problemen met enkele onderdelen in zijn programma. Dit 
resulteerde in een val bij zijn sprongcombinatie na de tweede sprong 
triple salchow-triple toeloop. Ook kreeg hij niet alle levels bij de 
verschillende onderdelen. Met 54.65 werd hij 30ste in het klassement. 

Kyarha van Tiel debuteerde bij deze EK als 17 jarige en deed het 
redelijk goed. Zij schaatste technisch een bijna foutloze moeilijke korte 
kür maar helaas werd zij in de component score (uitvoering en 
presentatie) nog al laag gewaardeerd met 45.28 waardoor zij net 
minder dan een halve punt van de finale eindigde. Zij werd 26ste in een 
deelnemers veld van 39 rijdsters uit 29 landen. 

 

 

              Thomas Kennes en Kyarha van Tiel  

 

De Nederlandse Kampioenschappen hebben hun glans verloren 

Dit jaar werd voor de tweede keer het Nederlands Kampioenschap georganiseerd binnen de internationale wedstrijd 
de Challenge Cup die van 23-26 februari jl plaatsvond op de Haagse Uithof. De Nederlandse rijder/ster die in de 
CC/ONK de hoogste klassering behaalde in zijn of haar categorie werd Nederlands kampioen.   

Omdat niet iedereen mee kan doen is het Nederlands Kampioenschap alleen maar voor de “Happy Few” weggelegd. 
Voor die rijders die niet genoeg punten behaald hebben om mee te doen aan CC/ONK wordt dan de A finale op een 
later tijdstip gehouden. SKN vraagt zich net als verleden jaar af of dit concept voor de sporters en het kunstrijden als 
Olympische sport een goede ontwikkeling is. Het kunstrijden verdient een op zich zelf staand Kampioenschap omdat 
het nu verwarrend is, zeker als je ooit publiek zou willen trekken die naar Nederlandse Kampioenschappen willen 
komen kijken. Op deze manier krijg je geen helder inzicht hoe onze sport er nu werkelijk voor staat bovendien is het 
meer dan sneu voor alle sporters zij verdienen meer respect. 

Qua programmering duurde het net als verleden jaar allemaal veel te lang en daardoor liep niet alleen het 
Nederlands Kampioenschap schade op maar ook de Challenge Cup. 

Jammer dat er ook half april nog steeds geen officiële uitslag van de Nederlandse Kampioenschappen verschenen is. 
Hulde aan de vrijwilligers die eindeloze dagen en avonden draaiden en op een enkele uitzondering na goedgemutst 
bleven.  

Het blijft vreemd dat deze wedstrijden net als vier jaar geleden tijdens de Olympische Spelen georganiseerd 
worden.  

 



                                                                                                                                    
                                                                                                

 
In de categorie Advanced  Novice verdedigde Lindsay van Zundert (FAN) haar titel met succes! 
 
 

 
De categorie Advanced Novice werd zoals verwacht de spannendste titelstrijd 
bij de NK. Bij de korte kür eindigde Mikai van Ommeren (BKV) en Isabella Smit 
( Kat)zelfs met het zelfde puntentotaal 29.38 op de eerste plaats en dat is 
toch wel een redelijk unieke situatie. Roos van der Pas ( MSB) was derde met 
29.15 terwijl titelverdedigster Lindsay van Zundert met 27.54 en daarmee de 
vierde plaats genoegen moest nemen. Duidelijk dat de spanning hoog op liep 
tussen deze 13jarigen tijdens de lange kür, het scheelde immers bijna niets en 
de strijd lag open. 

Het was Lindsay van Zundert die aan het langste eind trok door de beste 
lange kür te rijden en dus daarmee haar titel met succes kon prolongeren. 
Het zilver ging naar Mikai van Ommeren met 79.07, terwijl Isabella Smit het 
brons pakte met 77.03. 

 
 

 
 
Categorie junioren overtuigend gewonnen door Caya Scheepens (BKV) 
 
 
  
 

Caya leverde na een langdurige enkelblessure een mooie prestatie door met 
een score van 44.29 de korte kür te winnen vóór Lenne van Gorp(TKV) die dit 
seizoen echt doorgebroken is, zij kreeg 38.27.  

Caya had iets meer moeite met de lange kür maar dat was geen wonder na 
haar door een enkelblessure mislukte voorseizoen, het was meer dan genoeg 
want met 117.82 wist zij de titel binnen te halen. Na een solide voorseizoen 
won Lenne van Gorp met 110.37 het zilver. Het brons ging met 99.67 naar 
Sophie Bijkerk (DDD). 

 

 
 
 
 
 
Thomas Kennes geblesseerd, Michel Tsiba (EKIJSA) grijpt zijn kans en wint eerste Nederlandse 
titel 
 
Viervoudig Nederlands Kampioen Thomas Kennes werd al sinds januari geplaagd door rugproblemen daardoor was 
het dan ook onmogelijk voor hem zijn titel verdedigen. 
Michel Tsiba reed als enige deelnemer een goede en stabiele korte en lange kür en met een puntentotaal van 149.18 
eiste hij zijn eerste Nederlandse titel op! 
 



                                                                                                                                    
                                                                                                

Niki Wories (DDD) wint vierde Nederlandse titel 
 

 

 

Niki reed geen foutloze korte kür maar met 49.86 ging zij direct ruim aan de leiding vóór 
Kyarha van Tiel die bij haar eerste senioren kampioenschap niet verder kwam dan 37.51. 

Tijdens de lange kür reden beide rijdsters helaas onder hun kunnen. Het was te zien dat 
Niki na veel blessureleed weer op de weg terug is en haar programma’s goed heeft 
gepresenteerd. De titel ging met 136.63 voor de vierde keer naar Niki , Kyarha pakte 
zilver met een puntentotaal van 115.48. 

 
 
 
 
 

 
 
Kyarha van Tiel haalt bij de Wereldkampioenschappen voor junioren in Sofia de finale 
 

In een deelnemersveld van 44 dames uit 39 landen reed Kyarha van Tiel een prima korte kür waarmee zij zich met 
45.88 als 24ste plaatste voor de finale. Helaas ging het tijdens de finale een stuk minder omdat Kyarha behoorlijk 
geplaagd werd door griepverschijnselen en het gebrek aan conditie haar op brak. Jammer want er had onder 
normale omstandigheden veel meer in gezeten dan de 24ste plaats. 

Het behalen van de finale bij de  WK junioren is voor het hele kunstrijden in Nederland een goede zaak omdat het in 
het volgende seizoen vijf startplaatsen oplevert bij de Junior Grand Prix wedstrijden. 

 
Bijzondere prestaties dit seizoen 
 

Roos van der Pas (13) heeft in februari de Ice Talent Trophy in Hasselt gewonnen in de categorie 
Advanced Novice. Begin april leverde zij weer een hele mooie internationale prestatie door bij 
“Skate Copenhagen “als een van de jongste deelneemsters in dezelfde categorie in een 
deelnemersveld van 38  met een Personal Best score van 77.24 het zilver op te eisen. 

 
 

 

 

Isabella Smit(13) wint met een totaal van 77.03 in de categorie  Advanced Novice de bronzen 
medaille bij de Nederlandse Kampioenschappen. 

 
 
 



                                                                                                                                    
                                                                                                

 

Mikai van Ommeren (13) haalde in de categorie Advanced Novice dit jaar net als verleden jaar 
de hoogste internationale score. Tijdens de Santa Claus Cup in Budapest werd zij met 86,69 
uitstekend 7de ook verbeterde zij haar PB hiermee fors. Zij beëindigde haar seizoen in april met 
het winnen van de ISU Geneva Ice Cup met een PB in de korte kür van 37.06 én in haar 
totaalscore 90.52.  Opmerkelijk is dat Mikai internationaal altijd beter scoort dan nationaal. Bij 
de Nederlandse Kampioenschappen nam zij veel risico in de lange kür wat een investering is 
voor de toekomst. Uiteindelijk werd zij tweede met 79.03 

 

 

Lindsay van Zundert (13) moest dit jaar haar Nederlandse titel Advanced Novice verdedigen. Na 
de 4de plaats bij de korte kür bleek zij over een ijzeren mentaliteit te beschikken door een hele 
mooie lange kür te rijden en met 81.38  haar titel met succes wist te prolongeren. Ze heeft dit 
seizoen ook de City of Light wedstrijd gewonnen en werd derde bij de Kempen Trophy met 83.78 

 
 
 
 
Sophie Bijkerk (15)wint met een totaal van 99.67 in de categorie Junioren brons bij de 
Nederlandse Kampioenschappen. Sophie heeft te kampen gehad met een zware blessure en 
heeft zich met deze derde plaats sterk teruggeknokt. 
 
 
 
 

 

Lenne van Gorp(15)wint zilver in de categorie Junioren bij de Nederlandse Kampioenschappen 
met 110.37. De Ice Talent Trophy in Hasselt werd door haar gewonnen met 112.72  een PB 
score. Ook bij de Kempen Trophy was zij de beste een mooi succesvol seizoen voor Lenne. 

 
 

 

 

 

Caya Scheepens (15)wint met 117.82 overtuigend de Nederlandse titel in de categorie 
Junioren. Zij toont de afgelopen periode zeer veel progressie in de triples en dat belooft veel 
voor het komende seizoen. 

 
 
 

 



                                                                                                                                    
                                                                                                

 

 

Kyarha van Tiel(17) won in het voorseizoen de ISU Andorra Open in de categorie Senioren met 
125.06. Bij de Nederlandse Kampioenschappen pakt ze zilver met 115.48 in de categorie 
Senioren. Kyarha haalt de finale van de Wereld Kampioenschappen voor Junioren en wordt 
24ste met een totaalscore van 116.77 

 
 

 

 

Thomas Kennes (21 )Hoogtepunten stammen uit het voorseizoen omdat hij later geblesseerd 
raakte. In Celje werd hij tweede tijdens de ISU Slovenia Open. Bij de ISU Nebelhorn Trophy 
brak hij voor het eerst door de 60 punten bij zijn korte kür met 60.82.Tijdens de ISU Autumn 
Cup in Kaunus verbeterde hij zijn PB in de lange kür met 10 punten naar 127.46 waarmee hij 
zijn totaal score met 9 punten verbeterde naar 187.17 

 
 
 

 
Nederlands Kampioene Advanced Novice 2016 Sam Jansen heeft besloten met haar sport te 
stoppen. 
 
Na een moeilijk jaar en veel problemen met trainers  heb ik met pijn in mijn hart en heel lang nadenken besloten om te stoppen 
met kunstschaatsen. Mijn plezier en passie in de sport zijn verdwenen. 

Door het besluit te stoppen, moet ik helaas ook afscheid nemen van SKN wat mij veel pijn geeft en verdrietig maakt. Bij SKN heb 
ik steeds heel erg genoten, ik heb er altijd met veel plezier getraind en ook heel veel geleerd. De coaches bij SKN, zowel Manon 
Perron als Chris Howarth hebben mij altijd op een positieve manier getraind en mij op deze manier sterker gemaakt. Ik ben hen 
en SKN daarvoor zeer dankbaar. Het hele SKN-team  en vooral Joan Haanappel heel erg bedankt voor de geweldige, leerzame, 
plezierige jaren. En vooral dat jullie mij in alles hebben gesteund. SKN-team super bedankt voor alles. Kunstschaatsen zit nog 
steeds in mijn hart, vandaar dat ik nog steeds les geef in de Uithof, waar ik ooit zelf ben begonnen.  

Dikke knuffel en een kus van een soms toch wel verdrietige Sam.  

Een Workshop over sportvoeding door MyFoodCoach 

Tijdens het januari SKN trainingskamp in de Haagse 
Uithof kregen de rijders een workshop over 
sportvoeding van sportdiëtisten Bo van Rooij & Fleurine 
Menijn van MyFoodCoach. 

De workshop stond in het teken van het plannen van 
voeding rondom wedstrijd (voorbereiding) en hoe je 
hiermee je prestatie kan verbeteren.  

 

 
 

              SKNers met Bo van Rooij en Fleurine Menijn  



                                                                                                                                    
                                                                                                

Wie zijn Bo & Fleurine? 

Deze dames begeleiden veel jonge (top)talenten in de sport en zijn samen eigenaar van het bedrijf MyFoodCoach 
met twee praktijken, in Haarlem en Delft.  Wat ons betreft is het erg waardevol dat er meer aandacht besteed wordt 
aan voeding, zeker tijdens intensive trainingsperiodes. Daarom hebben we afgesproken met Bo & Fleurine dat zij 
de komende tijd het onderwerp voeding zullen blijven verzorgen binnen het SKN voor alle talenten.  Omdat elk 
talent een eigen energiebehoefte en leefstijl heeft ,willen we elk talent & ouders uitnodigen om een individueel 
traject te starten bij Bo en/of Fleurine. Omdat de meeste talenten onder de 18 zijn, wordt dit volledig vergoed vanuit 
de zorgverzekering.  Tijdens dit traject zal er gekeken worden naar de individuele trainingsschema’s en thuissituatie 
en zal er een voedingsadvies (inclusief voorbeelddagmenu) worden gemaakt. Wij raden iedereen aan om een 
afspraak te maken met de dames via info@myfoodcoach.nl. Dit kan op locatie in Haarlem of Delft, of via 
skype/facetime (net zo makkelijk).  

 
Overweldigende media aandacht voor SKN het afgelopen seizoen. 
 
In het voorbije seizoen is heel duidelijk gebleken dat het kunstrijden leeft en dat Nederland  klaar is om een nieuwe 
generatie kunstrijders te omarmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

                                                                     SKN was achtereenvolgens te gast bij: 

                               3 december                     Radio Max “De Perstribune” 
      6 februari                          NOS radio “Nieuws BV” 
      8 februari                          NOS radio  “ Met het oog op   morgen “ 

14 februari                          NOS Sportnieuws radio 
20 februari                          Radio West Live van 18.00-19.00 vanuit   studio 
21 februari                           De Wereld Draait door TV 
   4 maart                                Paul de Leeuw en Marc-Marie Live (TV) 
23 maart                               Tijd voor Max live TV 

 
Gedurende de Olympische Spelen een reportage van  
RTL Sport TV met Isabella, Kyarha en Thomas. 

 

mailto:info@myfoodcoach.nl


                                                                                                                                    
                                                                                                

 
 
 
Aandacht voor SKN levert nieuwe Donateurs op maar er is meer nodig! 
 
 
SKN bedankt hoofdsponsor Euronics voor de steun die ze ons de afgelopen vier jaren geboden hebben  en waarmee 
we een betere basis hebben kunnen leggen voor onze sporters. Dat bewijzen de steeds betere resultaten van ons 
talenten team. Wij moeten nu naarstig op zoek naar nieuwe sponsors en meer donateurs en hopen van harte dat de 
media aandacht en de stijgende resultaten ons partners brengt die samen met SKN het traject naar de Olympische 
Winterspelen in Beijing 2022 willen afleggen zodat na 46 jaar het Nederlandse kunstrijden weer vertegenwoordigd 
is. 
 
Wij  bedanken ook onze andere 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 dit 
was ook zo duidelijk te merken na de ruime media aandacht. 
 
In deze nieuwsbrief staat welke ontwikkeling onze Toptalenten hebben doorgemaakt het afgelopen seizoen en hoe de bijdragen 
van sponsoren en donateurs hier mede voor hebben gezorgd. Maar er is nog heel veel te doen en er zijn nog zo veel dromen om 
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 internationaal als sport weer meetellen, 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 kunnen  zien. Voor meer informatie over 
de mogelijkheden voor sponsoren en donateurs verwijzen wij naar onze website: http://www.sknfonds.nl/donateurs/  
 
 
 
 
 
 
Huidige Donateurs 

             

        
Indra Aerts, Jan Aerts, Maha Aitelberd, 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, Ad en Winnie van den Engel, Anna Engel-Tetelepta, Jan van den Elshout Kunsthandel, Adie Erkelens-
Lamers, Henk+Troy Engelbracht Hunter, Jeannine Ferir, Christine Grit, Rita Hissink, Jan Holleman, John Hoog, Robert 
Hund, Lydia Huveneers, Plony de Jonge, Hennie Kuiper, Karin Kraaijkamp, Petro de Lange, Paul de Leeuw, Francien 
Löverink-Haanappel, Ger van der Made, Theadora van der Made-Uniken Venema, 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, Annelies Rijks-Schuil, Gerard T. Romijn, Bert Roosien, 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, Hans van Zetten. En verschillende anonieme donateurs 

 
 
 
 

http://www.sknfonds.nl/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/         
 
 

SKN Toptalent Team 2018/2019  
 

 

Met veel dank aan onze sponsors en alle donateurs en supporters voor het seizoen 2017-2018 

Joan Haanappel  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 

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