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Beste SKN Vrienden In deze zestiende aflevering van onze nieuwsbrief blikken we terug op het 
afgelopen seizoen maar kijken we vooral vooruit naar het volgende seizoen dat met de ISU Junior Grand 
Prix eind augustus al van start gegaan is. 
 
De KNSB “Sjoukje Dijkstra Trofee” is dit jaar gewonnen door Kyarha van Tiel die door de finale van de WK 
Junioren in Sofia te halen een zeer goede prestatie leverde. De andere KNSB prijs de “Joan Haanappel 
Aanmoedigingsprijs” 2018 gaat zeer verdiend naar de 13 jarige Lindsay van Zundert die veel vooruitgang 
boekte het afgelopen seizoen en haar Nederlandse titel Advanced Novice van 2017 met verve 
verdedigde. 
 

Natuurlijk kijken we ook naar de wedstrijdkalender voor 2018-2019 waar we voor het eerst bij de zeven ISU Junior Grand Prix 
die wereldwijd georganiseerd worden vijf Junior Grand Prix toegewezen hebben gekregen. We komen er in deze nieuwsbrief 
uitvoerig op terug. 
 
Verder hopen we natuurlijk deelnemers te leveren bij de EJOF de EK, het WK junioren en mogelijk als de selectiecriteria gehaald 
worden de WK in het Japanse Saitama City. 
  
Omdat het kunstrijden een uiterst moeilijke technische sport is zien wij nu pas écht hoe de sport in Nederland evalueert en 
breder wordt. We zijn blij dat wij met dit initiatief het kunstrijden in ons land nieuw leven kunnen inblazen en daarmee de 
geselecteerde sporters meer kans bieden in hun gekozen sport verder te komen. Wij wensen al onze SKNers in de verschillende 
categorieën een succesvol seizoen 2018-2019 toe.  
 
We zijn de Gemeente Den Haag die in overweging heeft om vanaf komend seizoen hun bijdrage aanmerkelijk te verhogen, De 
Uithof en onze andere sponsors, donateurs, supporters, coaches en ouders dankbaar voor hun inzet. Niet alleen steunen velen 
SKN financieel, talloze mensen spannen zich in ter ondersteuning van onze doelstelling het Toptalent te laten schitteren en de 
sport internationaal weer op de kaart te zetten. Om dit doel te kunnen bereiken is geld, tijd en energie nodig. Wij blijven volop 
bezig om nog meer sponsoren en donateurs te interesseren om het mogelijk te maken steeds betere voorwaarden te kunnen 
scheppen voor onze talenten. Laten we hopen dat Nederland in 2019 wéér betere internationale successen boekt in alle leeftijds 
categorieën, want dat is dan de bevestiging dat we op de goede weg zijn!  
 
Tot slot laat ik u weten dat we onze sponsors, donateurs en supporters ook dit jaar weer zullen uitnodigen om tijdens de SKN 
Toptrainingsstage begin januari één van de trainingen bij te wonen, de bijzonderheden daarover leest u verder op in deze 
nieuwsbrief. 
 
SKN houdt u op de hoogte.  
 
Hartelijk dank voor uw steun!  
 
 
 

 
Joan Haanappel 
Voorzitter 
 
 



                                                                                                                                         
                                                                                                

 
Kyarha van Tiel krijgt KNSB “Sjoukje Dijkstra Trofee” 

2018 als beste kunstrijdster van het seizoen 
 
 
Kyarha heeft vooral door het behalen van de finale bij de WK 
junioren en de technisch zeer goede korte kür tijdens het EK 
waar ze op minder dan een halve punt de finale miste deze 
prestigieuze prijs zeker verdiend. 
 
 
 
 

 

 

 

 
Lindsay van Zundert krijgt KNSB  
“ Joan Haanappel Aanmoedigings Prijs” 2018 
 
Lindsay had veel concurrentie in haar categorie Advanced Novice, 
daarom was het knap dat ze voor de tweede keer de Nederlandse 
titel wist te winnen en daarmee haar titel dus met succes kon 
prolongeren. 
 
 
                      Beide prijzen zijn nog niet uitgereikt. 
 

 
 
          

Nieuws  
 

Nederlands Kampioen Wouter Toledo (74) overleden, gedeelte van 
erfenis voor SKN 
Wouter Toledo was Nederlands Kampioen tussen 1958-1964 gedurende die jaren 
deed hij ook mee aan de Europese Kampioenschappen en vertegenwoordigde hij 
Nederland twee maal bij de Wereldkampioenschappen. Na zijn sportcarrière werd hij 
trainer/coach in zijn geboortestad Den Haag eerst op de HOKIJ, daarna De Uithof. 
Sjoukje, Joan en Wouter zijn samen in het kunstrijden opgegroeid en zijn met elkaar 
naar vele internationale wedstrijden geweest. 
Wouter stond voor 100% achter het SKN initiatief en werd één van onze eerste 
donateurs. 
Het bestuur van SKN is ontroerd en dankbaar dat Wouter een gedeelte van zijn erfenis 
aan ons goede doel schenkt. 

 
           Wouter Toledo 



                                                                                                                                         
                                                                                                

Meervoudig Nederlands Kampioene Monique van der Velden over haar trainer Wouter Toledo 

“Mijn lieve oud-trainer Wouter is niet meer….  
Sinds mijn 12de jaar was ik zijn leerling, hij was een fantastisch lieve 
trainer met ongelooflijk veel kennis over het kunstrijden maar zijn nog 
grotere troef was zijn eindeloos geduld, hij werd nooit snel boos.  
Naarmate ik wat ouder werd mocht hij best wel wat strenger zijn voor 
me.  
Wouter nam me onder zijn hoede en heeft me zoveel aangeleerd, een 
deel van mijn dubbele sprongen en uiteindelijk ook al mijn triples! 
                                                                                 
 
 
 

Monique van der Velden met Wouter Toledo 
Wouter heeft me (samen met Corrie Broweleit) zo goed klaargestoomd dat ik kon deelnemen aan de pre-Olympische 
spelen, de Wereldkampioenschappen junioren, en Europese en Wereldkampioenschappen senioren.  
Bedankt lieve Wouter, voor de fantastische tijd die wij hebben gehad, voor de uitmuntende trainingen die me later de 
kans gaven om dankzij het schaatsen de wereld te zien, bedankt voor alles wat je mij hebt geleerd, het ga je goed 
daarboven, je zal altijd in een speciaal plekje in mij hart verder leven’. 
 
 
Joan Haanappel opgenomen op de Wall of Fame @Gemeente Den Haag Sporticonen    
@Sportcampus  

                                                                      
 
 
Het 20ste SKN- Kamp (zomerkamp) in de Haagse Uithof was weer super 

 
 
 
Er is heel hard getraind in de zeven dagen dat het 
kamp duurt, dit in tegenstelling tot vele andere 
kampen die meestal een week van vijf dagen maken. 
Omdat onze kampen dankzij onze sponsors en 
donateurs gratis zijn voor de SKNers (iets wat nergens 
ter wereld het geval is) proberen wij er voor onze 
talenten zo veel mogelijk uit te halen. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         
                                                                                                

 
 
 
Buiten vielen de mussen van het dak maar dat deerde onze sporters niet, er is 
zo veel toewijding. 
 
Het was fijn dat behalve uiteraard onze eigen coach Chris Howarth ook 
choreograaf Adam Solya weer drie dagen aanwezig was om net voor dat het 
seizoen begint nog eens de puntjes op de i te zetten. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    Adam altijd leuk 
 
Geplande SKN Kampen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

                                      

 
 
Een aantal SKNers waren deze zomer weer aanwezig bij gerenommeerde Internationale 
Zomerkampen 
 

 
Thomas Kennes en Lindsay van Zundert waren in Courchevel in 

Frankrijk 
 

Thomas Kennes laat weten dat trainen met topcoaches zoals Benoit Richaud, Linda 
van Troyen, Angelina Turenko (Mishin methode) en Sergei Rozanov ( assistent van 
Eteri Tuberitze trainster van Olympisch Kampioene Alina Zagitova ) een enorme 
inspiratie oplevert. 
 
Dagelijks 2 x45 minuten Off Ice, 60 minuten Schaatsvaardigheid en 2x 60 minuten 
Sprongtraining op een hoogte van 1850 meter in de Franse Alpen. 
Zowel Lindsay als Thomas hebben er veel bijgeleerd en gaan dit zeker voortzetten in 
de trainingen thuis bij hun eigen coaches.  
Thomas is na Courchevel met zijn eigen coaches Thierry en Susanne Cerez naar 
trainingskampen in Anglet en Colmar gegaan terwijl ook Lindsay van Zundert in 
Frankrijk bleef. Zij nam deel aan een kamp in Duinkerke met haar trainster Ansje 
Bockland. 

                                                                                                                      
 
         Dinsdag 9 oktober  t/m 15 oktober  2018                 De Uithof Den Haag 
         Woensdag  2januari  t/m 8 januari   2019                 De Uithof  Den Haag 
         Maandag 25 maart  t/m  31 maart   2019                  De Uithof Den Haag 
                            



                                                                                                                                         
                                                                                                

           
 

 
 

Kyarha van Tiel deze zomer in België en Schotland 
 

Kyarha heeft van de zomer behalve in Den Haag op De Uithof hoofdzakelijk in 
Leuven getraind bij haar Belgische coach Kevin van der Perren en zijn vrouw 
Jenna McCorkell. Zij waren ook alle drie aanwezig bij het Dundee Ice Camp in 
Schotland waar Kevin en Jenna als gastcoaches fungeerde. 
 
 

 

Kyarha met Kevin van der Perren en Jenna McCorkell 
 

Caya Scheepens en Thomas Kennes in het Franse 
Anglet en Colmar 

 
Caya heeft na het SKN kamp in Den Haag nog in Utrecht 
getraind om daarna een week rust te nemen ter voorbereiding 
op het zware trainingskamp in het Franse Anglet waar ze 
begon met drie uur Off Ice per dag om haar conditie weer top 
te krijgen, daarna is zij pas aan de ijstraining begonnen. 
Anglet was een enorme leerzame week waar vooral aan haar 
küren gewerkt is zodat ze bij haar eerste Junior Grand Prix 
goed uit de verf komt. Na Anglet ging het verder naar Colmar 
ook natuurlijk onder leiding van haar vaste coaches Thierry en 
Susanne Cerez en Nelum Boom. 
 
 

                                  Off Ice op het strand  
 

Lenne van Gorp traint bij eigen trainster In Oberstdorf, Egna en het Belgische Turnhout 
 
Lenne heeft van de zomer onder leiding van haar coach Carine Herrijgers heel intensief getraind vooral ook omdat ze 
een vroege start maakt in het nieuwe wedstrijdseizoen. Zij rijdt al bij de tweede ISU junior Grand Prix wedstrijd vanaf 
29 augustus in het Oostenrijkse Linz. Het betreft haar eerste Grand Prix wat natuurlijk heel spannend is en uiteraard 
wil ze daar goed voor de dag komen. Lenne was van de 
zomer o.a. in Oberstdorf, in Egna en uiteraard bij het 
Boot Camp on Ice in Turnhout haar thuisbaan onder 
leiding van Carine Herrijgers en Jorik Hendrickx. Ook 
aanwezig natuurlijk bij de kampen van deze coaches is 
Loena Hendrickx de Belgische kampioene die 
internationaal helemaal doorgebroken is, Loena is een 
geweldige inspiratie voor onze SKNers. Adam Solya is in 
de kampen van Carine de vaste choreograaf en ook hij 
heeft veel en hard gewerkt met Lenne, net als tijdens 
het SKN kamp, zodat ze met haar küren piekfijn voor de 
dag zal komen in Linz.  
                                                                                                                                                       Lenne en Adam druk aan het werk 



                                                                                                                                         
                                                                                                

   
 
Mikai van Ommeren verdeelt haar zomertrainingen tussen Grenoble, 

Villars en Genève 
 
Mikai heeft van de zomer gedeeltelijk getraind bij haar eigen club Meyrin en coach 
Laurence Hennard dicht bij Genève. De club ging ook vier weken naar Grenoble en 
Villars omdat hun eigen ijsbaan vijf maanden dicht is in de zomer wat verre van 
ideaal is. 
In juni en juli was zij gedeeltelijk in Nederland waar Adam Solya een nieuwe kür voor 
haar maakte en waar zij net als alle andere SKNers deelnam aan ons eigen 
zevendaagse SKN kamp op de Uithof in Den Haag. 
 
 
 
 
 

    Mikai van Ommeren en coach 
            Laurence Hennard 
 

 
Isabella Smit was ook aanwezig bij de zomerkampen van Carine 

Herrijgers en Jorik Hendrickx in Oberstdorf en Turnhout 
 

Isabella Smit is in Oberstdorf geweest voor haar zomerkamp bij Carine Herrijgers 
en Jorik Hendrickx en ze neemt ook deel aan het Bootcamp on Ice van beide 
trainers in Turnhout. Isabella werkt hard aan de moeilijkheidsgraad van de 
sprongen in haar küren vooral wat de triples betreft. Belangrijk voor het komende 
wedstrijdseizoen. 
 
 
 
 
 

Isabella met Jorik Hendricks en  
           Carine Herrijgers 
 
 

 
Roos van der Pas bezocht o.a. het zomerkamp van Alexei Mishin 
 
Roos van der Pas maakte een trip naar Tartu in Estland om deel te nemen aan één 
van de zomerkampen van de beroemde Russische coach Alexei Mishin die in de 
techniek ondersteund werd door Alexander Abt, die de techniek en skating skills 
voor zijn rekening nam. In de privé lessen werd er door Mishin vooral gewerkt 
aan de triples terwijl Alexander de passenseries onder handen nam. Daarna stond 
voor Roos het Bootcamp on Ice in Turnhout op het programma onder leiding van 
Carine Herrijgers. Op 20 augustus vertrok Roos nog voor een stageweek samen 
met haar coach en Lenne van Gorp naar het Italiaanse Egna, al met al een 
optimale voorbereiding op het nieuwe wedstrijdseizoen! 

Alexei Mishin met Roos van der Pas 
  



                                                                                                                                         
                                                                                                

 
 
Drie SKNers vertegenwoordigen Nederland bij ISU Junior Grand Prix 

 

Het internationale kunstrijseizoen wordt zoals gebruikelijk geopend 
met de zeven ISU Junior Grand Prix wedstrijden. 
Doordat Kyarha van Tiel verleden jaar de finale van de WK Junioren 
bereikte, heeft Nederland voor de eerste keer 5 startplaatsen 
 
Het is ook voor het eerst dat Nederland drie jonge dames op die 
leeftijd en op dit niveau kan uitzenden. 
Lenne van Gorp(midden) zal van 29 augustus -1 september de spits 
afbijten in Linz (Oostenrijk). 
Kyarha van Tiel (rechts)start van 5-8 september in Kaunas 
(Litouwen) en van 3-6 oktober in Ljubljana (Slovenië) 
 

Caya Scheepens, Lenne van Gorp en Kyarha van Tiel 
 
Nederlands junior kampioene Caya Scheepens rijdt van 26-29 september in Ostrava ( Tsjechië) en van 10-13 oktober 
in Yerevan ( Armenië). 
 
SKN wenst Caya, Lenne en Kyarha veel succes! 

 

Europees Jeugd Olympisch Winter Festival van 9-16 februari 2019 in 
Sarajevo 

Van 9-16 februari 2019 wordt in Sarajevo (Ol.Winterspelen 1984) het EJOF georganiseerd, 
voor jonge sporters de eerste kennismaking met de Olympische ervaring en een platform 
waar jeugdige toekomstige sportsterren zich voor het eerst kunnen laten zien. Het is een 
Europees evenement waar 49 NOC’s in de verschillende wintersporten participeren. 
 
Twee jaar geleden was het SKNer Sam Jansen die ons land vertegenwoordigde. Binnen SKN 

zijn er nu twee rijdster die aan het profiel voldoen wat leeftijd betreft Caya Scheepens en Lenne van Gorp, we zijn 
dus benieuwd naar de selectie criteria. 
 
Het is in ieder geval een mooi evenement om onze jonge sporters te motiveren. 
 

 

Wat verwacht Caya Scheepens van het nieuwe seizoen? 

 Dit seizoen wil ik graag goed presteren bij mijn Junior Grand Prix en bij de andere 
wedstrijden wil ik alle punten halen voor de NK, het junioren WK en het Europees Jeugd 
Olympisch Winter Festival. 
Ik ga dit seizoen ook meer verschillende triples doen in mijn kür! 
 
 

 

 



                                                                                                                                         
                                                                                                

Wat verwacht Thomas Kennes van het nieuwe seizoen 

Het zomerseizoen loopt ten einde en de planning voor het wedstrijd seizoen is in volle 
gang. 
Afgelopen zomer heb ik niet stil gezeten. Aan het begin van de zomer was de vraag of 
het allemaal ging lukken met mijn rug. Gelukkig is dit goed gegaan zelfs beter dan 
verwacht. . 
De planing voor het aankomende wedstrijdseizoen is nog lastig te bepalen dit komt 
mede doordat de ISU pas in oktober bekend maakt wat de technische eisen worden 
voor de grote toernooien van aankomend seizoen. Ik ga in ieder geval starten met de 
eerste selectie wedstrijd in oktober in Alkmaar. Vóór Kerstmis staan er dan nog 2 
Internationale wedstrijden op de planning, dit kan ik altijd nog uitbreiden naar 3. Welke 

wedstrijden dit precies gaan worden is nog niet helemaal duidelijk. 
 In het nieuwe jaar moet het gaan gebeuren. Europese Kampioenschappen, Nationaal kampioenschap, Winter 
Universiade en als ik mijn scores weet te halen voor de Wereldkampioenschappen dan zou dat de perfecte afsluiter 
zijn.   
 Ik kijk er enorm naar uit om na een lange blessure periode weer aan de start van zowel Nationale als Internationale 
wedstrijden te verschijnen.  

 

Wat verwacht Kyarha van Tiel van het nieuwe seizoen 

Mijn seizoen begint al vroeg. Ik vertrek op 4 september a.s. naar een junior grandprix 
in Litouwen en begin oktober naar een junior grandprix in Slovenië. Na deze junior 
wedstrijden ga ik me richten op een aantal internationale senior wedstrijden om de 
punten voor het EK en WK te halen. Vorig seizoen heb ik mee mogen doen aan het EK. 
Ik kwam een halve punt te kort voor de finale. Dit seizoen ga ik er alles aan doen om 
me weer te kwalificeren en natuurlijk wil ik dit keer de finale schaatsen. Ik hoop ook 
om de hoge kwalificatie eisen voor het WK te halen. Ik heb er zin in en kijk uit naar 
aankomend seizoen. 

 
En wat verwacht Sjoukje Dijkstra van het nieuwe seizoen? 
(Guus Mater sprak met Sjoukje) 
 
 

Sjoukje Dijkstra heeft er wel vertrouwen in  
De sporters trainen heel hard, en er is duidelijk te zien dat ze in de training enorm 
vooruit gegaan zijn, nu moeten ze dat ook bij de wedstrijden tonen." 
 
Sjoukje Dijkstra heeft er wel vertrouwen in. Ze hoopt dat de SKN-selectie het in het 
komende seizoen nog beter doet dan in het afgelopen jaar. Meedoen aan internationale 
kampioenschappen en dan de finale halen. Het lukte Kyarha van Tiel bij de WK junioren 
in Sofia al.  
 
Sjoukje noemt haar naam en die van Lenne van Gorp en Caya Scheepens. “Dat zijn er 
drie die over talent bechikken heel hard trainen en dus zeker mogelijkheden hebben. 
Het is leuk dat er nu een paar van die sporters zijn en niet maar eentje.”  

 
Zo kunnen ze mooi tegen elkaar opboksen, zoals Sjoukje het noemt. Dat geldt trouwens ook voor de nog jongere 
Advanced Novice groep. Dat stimuleert alleen maar. Aan talent ontbreekt het de SKN-selectie niet “Anders waren ze 
ook helemaal niet uitgekozen." Thomas Kennes is ook heel erg vooruitgegaan, constateert Sjoukje. “Dat is er eentje 
die ook zo hard werkt. Hij mag dan 22 zijn, maar voor een jongen is dat helemaal niet oud bij het internationale 



                                                                                                                                         
                                                                                                

kunstrijden”.“ Mocht er bij de trainingsweek in oktober onder leiding van de Engels/ Amerikaanse coach Chris 
Howarth blijken dat één van de rijders conditioneel tekort schiet, dan krijgen ze dat wel te horen. De conditie is 
natuurlijk heel erg belangrijk. Die kun je opbouwen door je kür een paar keer achter elkaar te rijden.'' 
 
Aan hun ijver zal het niet liggen, denkt Sjoukje. “Ze trainen bijna het hele jaar door. Langer dan een maand rust is er 
niet. In de zomer trainen ze bijna net zo hard als in de winter." 
 
Sjoukje vindt dat vier of vijf trainingsstages per jaar zoals de SKN die nu organiseert voldoende is. ”De weken zijn een 
goede stimulans. Dan kunnen ze van elkaar zien hoe ze vooruit gaan. In oktober zal ik er af en toe bij zijn; bij de 
wedstrijden ben ik zeker present.” 
 
“We moeten goed gaan scoren om de sporters te laten schitteren", zegt Sjoukje. Voor de langere termijn is het doel 
een of twee Nederlandse deelnemers af te vaardigen naar de Olympische Spelen. Eerste kans: Peking 2022. Hard en 
lang trainen is dan noodzaak. “Wij trainden vroeger zes uur per dag. Dat halen ze nu niet, denk ik." 

Wedstrijdkalender 2018-2019 

 

 

 
 
Uitnodiging Sponsors Donateurs en Supportersdag 2019 
SKN zal ook dit seizoen traditioneel haar Sponsors en Donateurs uitnodigen voor het bijwonen van een training en 
een aansluitende ontmoeting met onze sporters, Chris Howarth en het SKN bestuur. Deze ontmoeting staat gepland 
voor vrijdag 4 januari 2019 tijdens ons trainingskamp van 2 t/m 8 januari. Zet deze datum dus alvast in uw agenda, 
wij verheugen ons op een grote opkomst net als verleden jaar. 
U krijgt van ons nog een uitnodiging via email toegezonden. 
 
                          
 
 
                                                                                     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Collage met dank aan Ton van der Kraak 

De wedstrijdkalender voor het seizoen 2018-2019 kunt u vinden op onze 
website: http://www.sknfonds.nl/wedstrijdkalender/  

 

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


                                                                                                                                         
                                                                                                

 
SKN Heeft Uw Steun Hard Nodig 
 
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 lukt het ons niet. Wij vinden het 
fantastisch dat zij het Nederlandse kunstrijden een warm hart toedragen. Een aantal doelen zijn bereikt, waaronder 
het belangrijkste: betere prestaties en een breder wordende sport. 
Helaas is aan onze verbintenis met Euronics een einde gekomen, maar gelukkig heeft de Gemeente Den Haag ons 
meer steun toegezegd waar wij bijzonder blij mee zijn en waardoor wij wat meer tijd hebben om naar een nieuwe 
hoofdsponsor uit te kijken. 
 
Ook voor komend seizoen staan er weer 4 trainingskampen in de planning. Er zijn nog steeds voldoende dromen te 
verwezenlijken, we willen immers dat onze Toptalenten zich blijven ontwikkelen. 
 
Onze grote wens is door meer financiën te genereren ook individueel meer voor onze sporters te kunnen betekenen. 
Daarom vragen wij een ieder, onze sponsoren, onze donateurs, onze supporters en vrienden om ons te blijven 
ondersteunen. Het is een lange weg naar de Top en daar is geld voor nodig! Wij hopen dan ook dat onze trouwe 
sponsoren en donateurs, maar ook nieuwe vrienden van SKN, hun bijdrage willen blijven geven. U kunt al vanaf € 25 
donateur zijn.  

 
Vergeet niet dat u het mede mogelijk maakt dat deze sport in Nederland blijft bestaan en groeit 
Op onze site (www.sknfonds.nl) vindt u alle informatie. Via de link hieronder kunt u zich direct aanmelden als 
donateur/supporter. 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 2017-2018  
 
SKN is een talentenfonds, zonder overheadkosten, als betaalde medewerkers of dure huisvesting. Alle bestuursleden 
doen hun werk zonder enige geldelijke vergoeding, maar 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.  
 
 
 

Wat heeft SKN Sponsors, Donateurs en Supporters te bieden? 

1. 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.  

2. 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.  

3. Vermelding op de informatieve en actuele SKN-website. 
4. Uitnodiging voor SKN-evenementen.  
5. 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.  

6. Bankrekeningen - t.n.v. St. Kunstrijden Ned. te Haarlem IBAN nr. NL 60RABO 0154388734 - BIC RABO NL 2 U 
7. Voor een directe bijdrage via onze website klik hier http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/ 

 

 
 

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


                                                                                                                                         
                                                                                                

                        
Mede dankzij U is SKN mogelijk….hartelijk bedankt! 

 
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, Vera van Brakel, 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 Jong, Hennie Kuiper, 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 



                                                                                                                                         
                                                                                                

 
  

                     
 
Het SKN Team wenst iedereen veel succes! 

 
 
Het seizoen 2018-2019 is begonnen! SKN wenst alle deelnemers aan de Nationale en Internationale wedstrijden 
veel succes. Ook dit seizoen wordt natuurlijk ons SKN- Toptalenten Team weer opnieuw samengesteld. Reden te 
meer om hard te werken en heel erg je best te doen om goede resultaten te bereiken. Doe je best en grijp de kans 
om ook deel uit te kunnen maken van ons SKN team. Veel Succes! 
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