
                                                       

                                                                                                                                                                                           

    

 

Nieuwsbrief Nr. 17                                                                                                        Januari 2019 

Stichting Kunstrijden Nederland wenst u een voorspoedig en sportief 2019 

 
Beste SKN Vrienden Terugblikkend op 2018 kunnen we best tevreden zijn met de resultaten 
van onze SKNers tot nu toe en aan het begin van het nieuwe seizoen, maar het feit dat we niet 
aanwezig waren bij de Olympische Winterspelen in PyeongChang blijft jammer. 
 
Genoeg positief nieuws is er nu zeker te melden omdat zowel Kyarha van Tiel als Thomas 
Kennes zich geplaatst hebben voor de Europese Kampioenschappen die van 21-27januari in 
Minsk Wit Rusland gehouden worden. 
 
Ook onze jongere SKNers trainen heel hard en toegewijd en dat is vooral terug te zien in de 

mooie internationale resultaten waar Caya Scheepens met haar 9de plaats bij de ISU Junior Grand Prix in Yerevan het 
bijvoorbeeld heel goed deed. En dan de 13 jarige Lindsay van Zundert die als debutante in de categorie junioren voor 
een verrassing zorgde door bij de lange kür tijdens de tweede NK selectie wedstrijd vóór de gevestigde orde 
verrassend eerste te worden. 
 
We zijn verheugd dat SKN met steun van sponsoren, donateurs en supporters hieraan een belangrijke bijdrage 
levert.  
De vooruitgang in alle leeftijdsgroepen is voor iedereen duidelijk te zien en dit bewijst dat het veel beter gaat met 
onze prachtige sport. Jammer is dat wij nog steeds geen nieuwe hoofdsponsor hebben kunnen vinden. 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 absolute Top én om daar dan te blijven is natuurlijk óók geld nodig! 
Maar mede door uw steun kunt u helpen de ultieme droom van onze sporters te verwezenlijken. 
 
Onze eerste bijeenkomst met de nieuwe Directeur/Voorzitter Herman de Haan en Technisch Directeur van de KNSB 
Remy de Wit was helder en goed en schept zeker perspectief voor de toekomst. Er is ook een opbouwend gesprek 
geweest tussen Wethouder Richard de Mos van den Haag ( onze thuisbasis )en SKN waarin hij aangaf positief te 
staan tegenover SKN en ons ook in de toekomst verder te willen helpen. 
 
Op 2 januari 2019 start de 22ste SKN-Toptrainingsstage op onze thuisbasis De Uithof. 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 Nederlandse Kampioenschappen/ Challenge Cup, de EYOWF en de 
Wereldkampioenschappen voor junioren en mogelijk senioren. Het afgelopen seizoen is er weer veel vooruitgang 
geboekt en dit seizoen zijn onze sporters heel goed bezig, 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  



                                                       

                                                                                                                                                                                           

                                                                                               

Kyarha van Tiel wint Sjoukje Dijkstra Trofee als beste kunstrijder van het jaar 2018 
Tijdens het SKN oktoberkamp zijn de KNSB prijzen uitgereikt. Kyarha won overtuigend de Sjoukje Dijkstra Trofee 
door deelname aan de EK en een finale plaats bij het WK voor junioren te behalen. 

 
Lindsay van Zundert wint Joan Haanappel 
Aanmoedigingsprijs 2018 
 
De 13jarige Lindsay reed een zeer sterk seizoen met als kers op de 
taart het prolongeren van haar Nederlandse titel Advanced Novice 
waarvoor zij de Joan Haanappel Aanmoedigingsprijs 2018 ontving. 
 
 
 
 
 
 

  Winnaars van de KNSB prijzen met Sjoukje en Joan 
 
Trainingskamp Nr. 21 en het bezoek van de Raad van Toezicht en het Comité van Aanbeveling   
                   
De SKN talenten deden begin oktober mee aan de 21ste SKN-Toptrainingsstage op onze vertrouwde thuisbasis De 
Uithof. De eerste dag verliep niet zonder zorgen omdat SKN-coach Chris Howarth vertraging opliep en daardoor te 
laat kwam. Maar wat is beter dan een goede buur? De bekende Belgische top kunstrijder Jorik Hendricks (nu zelf ook 
trainer) stapte na een kort SOS telefoongesprek met SKN in Antwerpen direct in de auto en was maar een half uurtje 
te laat, echt ongelofelijk! Wij hebben dit enorm geapprecieerd.  Veel aandacht werd er de rest van de week 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 ISU Technical Specialist Marion Krijgsman weer uitgenodigd 
om te komen kijken en haar oordeel te geven. Heel hard werd er ook gewerkt aan de conditie waar het soms nog 
wel eens aan schort, hoewel het zeker aan het verbeteren is. 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 en dat is jammer. De trainingen waren 
in ieder geval een optimale voorbereiding op het wedstrijdseizoen waar de SKNers tot nu toe trouwens heel goed 
bezig zijn. 

 Net als vorig jaar tijdens de 
oktoberstage kwamen het SKN –
bestuur, de leden van de Raad van 
Toezicht (RvT)en het Comité van 
Aanbeveling (CvA) bij elkaar. SKN 
nodigt daarnaast ook de Gemeente 
Den Haag, Eugène De La Croix 
directeur van De Uithof, en Ron Mulder 
die veel voor ons betekent uit. Zij 
maken het immers mede mogelijk voor 
ons! De talenten werden tijdens het 
rijden van hun korte kür enthousiast 
aangemoedigd en men bespeurde heel 
duidelijk veel vooruitgang wat ook heel 
goed te zien is aan de internationale 
resultaten tot nu toe. De ontmoeting 
met het CvA werd afgesloten met een 
lunch waarbij de positieve 
ontwikkelingen besproken werden.  



                                                       

                                                                                                                                                                                           

Coach Chris Howarth, Thomas Kennes en nieuw SKNer Lenne van Gorp hielden een pleidooi over de essentie en het 
belang van Stichting Kunstrijden Nederland voor de toptalenten en het nationale kunstrijden, want we kunnen nu 
immers dit seizoen weer zien hoe veel vooruitgang er geboekt wordt.  
 
De dag werd door het SKN –bestuur als een succes ervaren omdat er zoals altijd veel energie vanuit gaat. De 
vooruitgang van de rijders en de feedback die we krijgen van de aanwezigen, verschaft ons de nodige stimulans om 
op de ingeslagen weg door te gaan. 
 
ISU Junior Grand Prix Lenne, Kyarha en Caya 

 
 
Doordat Kyarha van Tiel verleden jaar heel verdienstelijk de finale 
van de WK junioren haalde, had Nederland dit seizoen voor de 
eerste keer recht op 5 startplaatsen bij de prestigieuze ISU Junior 
Grand Prix. Gelukkig beschikken wij nu ook over drie jonge dames 
die op deze jonge leeftijd en op dit niveau kunnen worden 
uitgezonden. 
 
 
 
 

                    Caya, Lenne en Kyarha 
 
15jarige Lenne van Gorp maakte haar debuut van 29 augustus tot 1 september bij JGP in Linz   

 
Lenne beet de spits af en was overtuigend en moedig in de korte kür, 
weer liet zij zien over veel talent te beschikken. 
De commentator van de ISU Ted Barton was vol lof! Bij de lange kür leek 
zij iets minder geconcentreerd maar we moeten natuurlijk niet vergeten 
dat dit haar eerste grote internationale ISU wedstrijd was en dat mogen 
we niet onderschatten. Lenne kreeg een totaal van 94.62 wat goed was 
voor de 24ste plaats in het totaal klassement. 
 
 
 
 

 
18jarige Kyarha van Tiel was van 5-8 september in Kaunas en in Ljubljana van 3-6 oktober  

 
 
Bij haar eerste grote wedstrijd van het seizoen in Kaunas liep het voor Kyarha 
zeker niet naar wens. 
Deze wedstrijd kwam voor haar te vroeg, de conditie liet te wensen over en 
er ging te veel mis. 
Met een totaalscore van 99.10 eindigde ze teleurstellend op de 24ste plaats. 
 
In Ljubljana bij haar tweede Grand Prix ging het zowel in de korte als lange 
kür een stuk beter en het werd duidelijk dat er behoorlijk aan haar conditie 
gewerkt was. Met 111.24 eindigde ze als 19de. 
 
 
 
 
 



                                                       

                                                                                                                                                                                           

 
16jarige Caya Scheepens was van 26-29 september in Ostrava en in Yerevan van 10-13 oktober 

 
 
Caya maakte een goede seizoenstart bij haar eerste JGP van het seizoen in 
Ostrava. Na een elegante korte kür liet zij bij de lange kür met o.a. drie triples 
en twee dubbele axels zien uitstekend voorbereid te zijn op deze belangrijke 
wedstrijd, waarbij zij met een verbetering van 9 punten op haar PB in de 
totaalscore met 126.52 als 16de eindigde, een mooie prestatie. 
 
 
Twee weken later in Yerevan reed Caya weer een prima korte kür waarmee zij 
haar PB verbeterde van 44.28 naar 46.10 en 10de werd. Met een mooie en 
technisch stabiele lange kür met prachtige pirouetten en goede 
schaatsvaardigheid kwam Caya uit op een totaalscore van 134.60 weer een 
verbetering van haar PB met 6 punten. Caya eindigde daarmee in de top 10 
met de 9de plaats in het eindklassement een super resultaat! 
 
 
 
 

 

De belangrijkste andere resultaten   

 

Melissa Hopman (14) maakte in de categorie Advanced Novice een vliegende start in het nieuwe 
seizoen. In oktober bij de International Halloween Cup in Budapest klom zij van de 22ste plaats na 
de korte kür met een wervelende lange kür met een totaal van 70.70 naar de 10de plaats. Bij de 
Ice Cup in Innsbruck eind november werd zij 7de. 

 
 

Melissa wordt door de gemeente Alkmaar van 7 t/m 11 januari 2019 
afgevaardigd naar de International Childrens Wintergames in Lake 
Placid. De ICG is het grootste multi-sport jeugdevenement ter wereld 
verbonden aan het IOC. De Olympische gedachte is het uitgangspunt 
van deze Spelen. 

 
 
 
Roos van der Pas (14) won begin december brons in de 
categorie Advanced Novice tijdens de Tallinn Trophy in 
Estland. Door een mooie constante wedstrijd te rijden en 
zelfs tweede te worden in de lange kür verbeterde zij haar PB 
in de totaalscore met bijna 10 punten naar 91.96 
 

 

 

      Roos van der Pas wint brons bij Tallin Trophy 



                                                       

                                                                                                                                                                                           

 
Mikai van Ommeren (14) eindigde bij de International Halloween Cup in Budapest in oktober in de categorie 

Advanced Novice op de 6de plaats met 84.37. In Grindelwald (Zwitserland ) won zij 
daarna het Open EVBN kampioenschap en Swiss Cup met een forse verbetering van 
haar PB naar 97.90.In december werd ze 5de bij de Grand Prix van Bratislava met 
95.24 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
        
 
 

     Mikai wint Swiss Cup 
 
 
Isabella Smit (14) reed bij de Tallinn Trophy in december haar eerste internationale junioren wedstrijd en kweet zich 

heel goed van haar taak. In een deelnemersveld van 22 meisjes uit 10 verschillende landen werd 
zij met een totaalscore van 102.47 10de 
 
 
 
 
 
 

Lindsay van Zundert (13) is onze jongste SKNer en tweevoudig Nederlands Advanced Novice kampioene. Ook zij 
start dit seizoen voor het eerst in de categorie junioren en zij deed dit op 
indrukwekkende wijze door in oktober bij haar debuut de “Diamond Trophy” in 
Antwerpen met 104.17 te winnen. In november werd zij 12de met 115.86 tijdens de 
Riedel Ice Cup in Praag 11 punten boven haar PB om daarna in Budapest bij de 
Christmas Cup haar PB weer te verbeteren naar 121.36 wat de 8ste plaats opleverde. 
 
 
Bij de tweede selectie wedstrijd voor het NK junioren won Lindsay de lange kür met 
75.11. In de totaaluitslag was de huidige Nederlandse Kampioene Caya Scheepens 
met 116.56 de beste vóór Lenne van Gorp en Lindsay… tussen de drie dames zat 
2.16 ongelofelijk spannend en temeer het bewijs hoe veel beter het gaat met het 
Nederlandse kunstrijden.  
 
 
 

   Lindsay met Diamond Trophy  
 
 
Lenne van Gorp (16) Zoals eerder in deze brief al beschreven heeft Lenne dit seizoen in augustus een goed debuut 

gemaakt bij de ISU Junior Grand Prix. Tijdens de Tallinn Trophy heeft Lenne in december laten 
zien hoe ze wéér vooruit gegaan is door met 121.23 (PB) uitstekend 5de te worden. 
 
 
 
 
 



                                                       

                                                                                                                                                                                           

Caya Scheepens (16) heeft behalve twee junior Grand Prix ook in oktober heel goed gereden tijdens de “Halloween 
Cup” in Budapest, met 128.86 werd zij 5de. Interessant was ook haar eerst uitstapje naar de 
Categorie Senioren in Sofia tijdens de Denkova-Staviski Cup. Caya eindigde daar met 118.95 op 
de 10de plaats. 
 

 
 
 

Kyarha van Tiel (18) Aan het begin van deze brief heeft u al kunnen lezen dat Kyarha geen goede start van het 
seizoen had tijdens haar twee laatste ISU Junior Grand Prix( volgend jaar is ze te oud). Vanaf dit 
moment komt ze nu uitsluitend nog uit in de Categorie Senioren en dat ging haar ook direct 
veel beter af.  
 
Bij de Denkova-Staviski Cup in Sofia werd ze 7de met 128.54. Maar waar het werkelijk belangrijk 
was bij de “Golden Spin” in Zagreb stond ze er! Met Personal Best Scores bij zowel de korte als 
de lange kür en een totaal van 139.56 plaatste zij zich voor de Europese Kampioenschappen in 
januari in Minsk. 

 
 
 
Thomas Kennes 
Met een frisse start op naar 2019!  
(Een bericht van Thomas Kennes) 

Iedereen krijgt met Ups en Downs te maken, topsport is niet gemakkelijk en 
al helemaal niet voorspelbaar. Mijn wedstrijdseizoen is dit jaar erg laat 
begonnen, mijn eerste wedstrijd reed ik pas eind november. Dit kwam 
omdat ik eerder gewoon niet wedstrijdfit was. Voorafgaande aan die 
eerste wedstrijd was ik ruim 3 weken in Amerika waar ik trainde met SKN 
hoofdcoach Chris Howarth en ook met Jeremy Allen, hij is de coach van de 
Amerikaanse kampioene Bradie Tennell. Chris en Jeremy hebben er voor 
gezorgd dat ik weer kon gaan deelnemen aan internationale wedstrijden.  
Toch was het mentaal erg zwaar na 11 maanden geen wedstrijden gedaan 
te hebben ivm mijn rugblessure.  
 
Gelukkig plaatste ik me toch redelijk eenvoudig voor de Europese 
Kampioenschappen. Afgelopen periode is er drastisch veel veranderd 
rondom mijn coaching team.  
 
Ik heb besloten om na ruim 4 jaar onder leiding van Thierry Cerez te hebben 
geschaatst een coaching wissel te maken, sinds kort train ik nu in België 
met Carine Herrygers en Jorik Hendrickx. Deze verandering bevalt me heel 
goed. Ik ben blij met mijn nieuwe team en de professionaliteit met oog voor 
kleine details, óók geeft het mij een frisse impuls en nieuwe uitdaging!  
Ik kijk vol goede moed naar de toekomst. Eind januari 2019 doe ik mee aan  
 

Thomas Kennes met Chris Howarth 
 
De Europese Kampioenschappen in Minsk, en dit is nu mijn prioriteit! Ook volgt er hier na nog een andere 
internationale wedstrijd terwijl eind februari de Challenge Cup gepland staat waar wij ook onze Nederlandse 
kampioenschappen rijden. 
Ik ga spannende maanden tegemoet en ik heb er onwijs veel zin in!  
 
 



                                                       

                                                                                                                                                                                           

Komt u ook naar de Nederlandse Kampioenschappen en Challenge Cup van 21-24 februari 2019? 

Voor het derde jaar wordt het Nederlands kampioenschap kunstrijden(NK) verreden binnen de internationale ISU-
wedstrijd van de Challenge Cup. Deze wedstrijd wordt van 21-24 februari 2019 op de Uithof in Den Haag door de 
KNSB georganiseerd. De Nederlandse rijder die de hoogste klassering haalt in zijn of haar categorie wordt 
Nederlands Kampioen. SKN heeft vanaf het begin laten weten dit geen goede ontwikkeling te vinden om topsport in 
het kunstrijden in Nederland te stimuleren, te meer omdat het Nederlandse kunstrijden nu eindelijk langzaam 
volwassen wordt.  
 

             
 

Het NK en de Nederlandse rijders komen niet tot hun recht binnen het kader van de Challenge Cup, een gemiste 
kans om ze te profileren wat in deze fase van de opbouw van onze sport alles belangrijk is! Ook omdat er maar een 
aantal Nederlandse rijders mee mogen doen geeft het een vertekend beeld. Onze sporters verdienen dit niet! SKN 
hoopt van harte dat de nieuwe directie van de KNSB de Nederlandse Kampioenschappen weer op de kaart zet (wij 
zijn waarschijnlijk de enige Olympische sport in Nederland die geen eigen NK heeft). En dat dan de besten van het NK 
mee mogen doen aan de Challenge Cup met deze gedachte is deze internationale wedstrijd ook ooit opgericht! 

Uitzending naar buitenlandse wedstrijden. 

Zoals eerder in deze brief al aangegeven worden Kyarha van Tiel en Thomas Kennes afgevaardigd naar de Europese 
Kampioenschappen in Minsk Belarus van 21-27 januari 2019. Caya Scheepens zal Nederland vertegenwoordigen bij 
het Europees Jeugd Olympisch Winter Festival (EYOWF) in Sarajevo van 9-16 februari 2019.  
 
De deelname aan zowel de WK junioren in Zagreb van 4-10 maart 2019 als de WK senioren in Saitama Japan van 18-
24 maart 2019 zullen na de Nederlandse Kampioenschappen/Challenge Cup beslist worden. 

 

 

 

 

 

Het tweede deel van de wedstrijdkalender 2018-2019 kunt u vinden op 
onderstaande link  

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

 

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


                                                       

                                                                                                                                                                                           

Volgende SKN-Kampen 

 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                         
                      
 

Adam Solya weer gast choreograaf tijdens het maart SKN-kamp 

 
Wij zijn heel blij dat Adam weer als gastchoreograaf in maart bij ons kamp betrokken is. 
Adam heeft de afgelopen jaren een behoorlijk aantal küren voor de verschillende SKNers 
gemaakt. Het is daarom ideaal voor de continuïteit om weer met een choreograaf te 
werken die de meeste van onze sporters al goed kent, daarmee spaar je veel tijd! 
Bovendien zal onze fotograaf Soenar Chamid het fijn vinden om hem weer te zien. In het 
maart kamp wordt altijd onze jaarlijkse fotosessie met het nieuwe team georganiseerd en 
Adam zat niet alleen boordevol ideeën verleden jaar, hij bracht ook vaak de finishing touch 
aan. 
 

 

Marcella Mesker opgenomen als lid van het SKN Comité van 
Aanbeveling  

Marcella was tussen 1997-1988 Prof top tennisster. Daarna werd zij commentator 
bij de NOS en geeft zij ook lezingen en clinics. Van 2014 tot 2018 was zij 
bestuurslid bij NOC/NSF. Marcella heeft veel expertise en is een welkome 
aanvulling van het CvA. 
 

Prachtige publiciteit in de Telegraaf zaterdag 3 november 2018 

                                     

 

                                                                                                                                       
                        Woensdag 2 januari  t/m dinsdag 8 januari 2019 (De Uithof) 
                        Maandag 25 maart  t/m zondag 31 maart 2019 (De Uithof) 
                        Maandag 8 juli  t/m zondag 15 juli 2019 (De Uithof)  

 
 

                                                                       



                                                       

                                                                                                                                                                                           

                                                                               

                                      

Dank aan Sponsors, Donateurs en Supporters 

 
SKN heeft mede dankzij u al een aantal doelen bereikt zoals de vier intensieve zevendaagse trainingsstages die wij 
jaarlijks organiseren en 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! 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. 
                                                                         
Maar het allerbelangrijkste is dat er in alle leeftijdsgroepen veel beter wordt gepresteerd dankzij u en dat er nu in 
2019 weer door zowel Kyarha van Tiel als Thomas Kennes deelgenomen wordt aan de Europese Kampioenschappen.  
 
Onze sport is volwassen aan het worden 

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, 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, 
           Mikai en Melissa  
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 
 

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 2018/2019 
 

         
 

   
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 2019 /2020 direct na de NK/CC bekend 
gemaakt zal worden. 
 

Doe dus je best en grijp je kans om ook te kunnen behoren tot het SKN Toptalent Team! 
 
 
 
 
 

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 
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