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Beste SKN vrienden Met trots stellen wij u voor aan het SKN Top Talent Team 2019-2020.
Nieuw opgenomen zijn Lois Libregts en Anne Lurling. Helaas hebben wij om verschillende
redenen van drie rijdsters afscheid moeten nemen.
In deze Nieuwsbrief kijken wij over het algemeen met optimistische gevoelens terug op het
afgelopen seizoen.
Daarbij kijken we in eerste instantie naar onze senioren Kyarha van Tiel en Thomas Kennes die zich beiden
kwalificeerden voor het EK. We kijken ook naar Caya Scheepens onze Junioren kampioene 2018, die Nederland
zowel bij het Europees Jeugd Olympisch Festival, waar ze uitstekend 9de werd, als bij de Wereldkampioenschappen
voor Junioren in Zagreb vertegenwoordigde.

Het was heel bijzonder, dat Kyarha van Tiel de hoge criteria voor deelname aan het WK in Saitama/ Japan haalde,
een absolute opsteker voor ons allemaal!
Maar het allerbelangrijkste wat dit seizoen opgeleverd heeft is hoe zeer het Nederlandse kunstrijden in de breedte
gegroeid is. Met o.a. Lindsay van Zundert de 14jarige die vóór de gevestigde orde Nederlands kampioene Junioren
werd en de mooie prestaties internationaal van Lenne van Gorp en Mikai van Ommeren die ook Nederlands
Kampioene Advanced Novice werd.
In deze brief een jaar geleden hadden we het over de moeilijke triple lutz, die wordt nu door zeker vijf SKNers
beheerst, dit gepaard gaande met de goede resultaten, toont aan hoe veel progressie het Nederlandse kunstrijden
boekt. Dit is ook terug te zien aan de Personal Best scores van de rijdsters die in de meeste gevallen fors omhoog
gegaan zijn.
Nu we écht kunnen zien dat het veel beter gaat met onze sport met over de hele linie forse vooruitgang werken
we er zoals nooit te voren hard aan meer sponsoren en donateurs te kunnen werven. Het verkrijgen van meer
financiële middelen is essentieel zodat wij individueel én collectief nog meer voor onze sporters kunnen
betekenen zodat we 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 de gemeente Den Haag, De Uithof en 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!
Verder bieden wij u behalve een terugblik op het seizoen 2018/2019 ook het verdere nieuws rond SKN aan.

Joan Haanappel
Voorzitter
www.sknfonds.nl

Wij stellen u voor aan twee nieuwe SKNers
Lois Libregts (FAN) 14 komt uit Schaijk. Lois traint voornamelijk bij Team
Carine Herrygers in Turnhout en bij Mireille van Bogget in Eindhoven. Lois
werd 5de bij de NK in de categorie Advanced Novice.
Anne Lurling (BKV) is 11jaar en hiermee onze jongste SKNer. Zij traint bij
Thierry en Susanne Cerez en Nelum Boom, bij BKV in Den Bosch. Anne
heeft dit jaar goed gepresteerd in de categorie Basic Novice A.

Anne Lurling (links) en Lois Libregts

Wat een fantastische happening : onze Sponsor, Donateurs en Supportersdag

Foto’s Ton van der Kraak

Onze jaarlijkse Sponsor, Donateurs en Supportersdag werd zoals gebruikelijk tijdens het SKN trainingskamp
(nr.22) in januari georganiseerd. Een enorm inspirerende bijeenkomst die zich ieder jaar uitbreidt en met heel
veel enthousiasme door steeds meer aanhangers bezocht wordt. Onze talenten lieten weer zien hoeveel ze er
bijgeleerd hebben en hoe ze gedijen in de goede teamsfeer. Met veel flair toonden ze hun korte kür waarna zij
zoals gebruikelijk in een Meet en Greet voorgesteld werden door Hans van Zetten (lid van het Comité van
Aanbeveling van SKN en Studio Sport commentator).
Ook met hoofdcoach Chris Howarth voerde Hans een goed en inspirerend gesprek. Het ging natuurlijk zoals ieder
jaar over topsport en resultaat en met name ook over de visie en ambitie die Chris zelf heeft om dit samen met de
coaches van onze sporters te verwezenlijken. Wel is het zo dat het gesprek ieder jaar interessanter wordt naarmate
het niveau van onze SKNers
groeit en de prestaties beter
worden.
Deze
jaarlijkse
ontmoeting is voor ons allen
iets waaraan wij ons op
kunnen trekken en leuk ook
omdat het een bijzondere
band kweekt met onze
sponsors en donateurs 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 enorm deugd.

van l. Christine Aaftink, Yvonne van Gennip, Ria Visser, Hennie Kuiper, Sjoukje Dijkstra,
Tom Okker, Joan Haanappel

De Nederlandse Kampioenschappen: Onze sporters worden steeds beter maar hebben geen
eigen podium!

Dit jaar werd voor de derde keer het Nederlands Kampioenschap georganiseerd binnen de internationale wedstrijd
de Challenge Cup die van 21-24 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 zijn de Nederlandse Kampioenschappen nu nog alleen maar voor de “Happy Few” weg gelegd.
Later in het seizoen wordt er voor de andere rijders die niet genoeg punten behaald hebben de zogenaamde A finale
georganiseerd wat dus eigenlijk gewoon een B finale is. Nu dat onze sporters met rasse stappen vooruit gaan, wat
ook internationaal gezien en erkend wordt, zou het een mooi signaal van de KNSB zijn de Nederlandse
Kampioenschappen weer in ere te herstellen. Bij deze grootste Olympische wintersport waar onze sporters door hun
vooruitgang nu serieus kans gaan maken op deelname, zou het goed zijn ze vol in de schijnwerpers te plaatsen en
daarmee het Nederlandse kunstrijden te vieren.
De Challenge Cup is een mooie internationale wedstrijd op goed niveau dáár moeten de beste Nederlanders aan de
start komen en niet alle deelnemers aan het NK. Het doet afbreuk aan deze prestigieuze wedstrijd. Het kunstrijden
verdient nú een op zich zelf staand Kampioenschap omdat dit formaat veel te verwarrend is, zeker als je meer
publiek wilt trekken die in het Nederlandse kunstrijden geïnteresseerd zijn. Op deze manier krijg je geen helder
inzicht hoe onze sport er nu werkelijk voor staat. Bovendien zorgt dit voor meer stimulans voor de sporters en clubs
om er hard aan te werken om deel te nemen aan het NK.
Jammer en waarschijnlijk ook een consequentie hiervan is dat er net als verleden jaar ook nog steeds geen officiële
uitslag van het Nederlands Kampioenschap verschenen is. Hulde aan de organisatie en vrijwilligers die eindeloze
dagen en avonden draaiden en vriendelijk en behulpzaam waren.

Mikai van Ommeren (BKV) Nederlands Kampioene Advanced Novice wint ook brons bij de
Challenge Cup
In de categorie Advanced Novice ging SKNer Mikai van Ommeren na de korte kür
direct aan de leiding vóór Julia van Dijk( DDD) en Roos van der Pas (MSB). Mikai
reed ook een mooie technisch stabiele lange kür met o.a. drie triples en twee
dubbele axels. Hiermee werd zij met 98.66 verdiend Nederlands Kampioene. Mikai
was de enige Nederlandse die met haar derde plaats ook op het podium van de
Challenge cup stond.

Foto’s NK met dank aan Piet van Es

1 Sara Honda (Japan) 2 Nina Pinzarrone (België)

14jarige Lindsay van Zundert (FAN)wint verrassend Nederlands
kampioenschap Junioren
Bij haar eerste deelname in de categorie junioren ging SKNer Lindsay direct na de
korte kür aan de leiding. Met een prachtige foutloze lange kür maakte ze het af
en mocht zij zich met 117.09 Nederlands Kampioene noemen.

Het zilver ging naar SKNer Lenne van Gorp (TKV) met 115.89. Na een mindere
korte kür reed zij een fantastische lange kür waarmee ze zelfs tweede werd in het
internationale deelnemersveld van de Challenge Cup met 18 meisjes uit zeven
verschillende landen. Het brons werd met 115.27 opgeëist door mede SKNer
Caya Scheepens (BKV).
Zoals de uitslag laat zien waren onze dames aan elkaar gewaagd. Lindsay werd
5de in het totaalklassement van de Challenge Cup, Lenne 6de en Caya 7de .

1. Lindsay van Zundert 2. Lenne van Gorp
3. Caya Scheepens

SKNer Thomas Kennes (TKV) wint 7de Nederlandse titel met 141.05

Niki Wories (DDD) prolongeert Nederlandse titel
Bij de senioren dames ging het om Niki Wories en SKNer
Kyarha van Tiel (KAT). Beide dames reden een sterke korte
kür waarna Kyarha met 54.30 aan de leiding ging. In de lange
kür had het voor beiden beter gekund maar Niki trok aan het
langste eind met de betere presentatie waarmee ze met
143.40 voor de vijfde keer Nederlands Kampioene werd. In
het totaalklassement van de Challenge Cup werd Niki 7de en
Kyarha 13de.

Thomas Kennes

Niki Wories en SKNer
Kyarha van Tiel

De Europese en Wereld Kampioenschappen
De Europese Kampioenschappen waren van 21-27 januari in Minsk Belarus. Zowel
Kyarha van Tiel als Thomas Kennes werden door de KNSB afgevaardigd.
Bij de dames waren 36 deelneemsters uit 28 landen ingeschreven waarvan er na de
korte kür maar 24 doorgingen naar de finale. Kyarha overdraaide haar triple flip bij de
landing en raakte bij de landing van haar dubbele axel met haar hand het ijs. De
presentatie van de kür had wat levendiger gekund het geheel kwam wat vlak over.
Mede daardoor en de technische fouten miste zij een finaleplaats. Met 44.00 punten
werd Kyarha 28ste.
Ook Thomas redde het niet naar de finale. In een deelnemersveld van 37 mannen uit
28 landen had hij het tijdens de korte kür moeilijk. Hij viel met de combinatie en
opende zijn dubbele axel waardoor hij met 48.57 op de 36ste plaats eindigde.

De Wereld Kampioenschappen van 20 - 24 maart in Saitama Japan
Het was een moeilijke opgave voor Kyarha van Tiel. In de uitverkochte
Saitama Super Arena (25.000) kwam Kyarha van de 40 deelneemsters uit 32
landen als 18de op het ijs. Helaas liep het niet zoals ze gehoopt had met een
dubbele lutz in plaats van een triple en een combinatie die niet vlekkeloos
was. De rest van de kür was goed maar in dit sterke deelnemersveld niet
genoeg om de finale te halen met 41.85 werd zij 40ste. Het commentaar van
coach Kevin van der Perren was dat het aan een absoluut gebrek aan
ervaring te wijten is en dit niet te vergelijken is met bijvoorbeeld een EK.

Caya Scheepens bij EYOWF en WK junioren
Het Jeugd Olympisch Winter Festival was dit jaar van 9-16 februari in Sarajevo
waar Caya Scheepens de eer te beurt viel ons land te vertegenwoordigen. Caya
heeft eigenlijk het hele seizoen last gehad van een slepende enkelblessure
waardoor ook haar korte kür niet zo goed was als we van haar gewend zijn.Toch
werd ze verdienstelijk 14de in een deelnemersveld van 29 meisjes uit 29 landen.
Met een technisch elegante en stabiele lange kür klom zij naar de mooie 9de plaats
in het totaalklassement.
Van 4-10 maart debuteerde Caya bij de WK junioren in Zagreb waar 46
deelneemsters uit 39 landen aan meededen. Alhoewel ze een prima korte kür reed
was het vooral technisch niet genoeg om de laatste 24 te halen maar zij is zeker
een belangrijke ervaring rijker.

International Children’s Games in Lake Placid

SKNer Melissa Hopman (AIJC) kreeg de mooie kans begin januari mee te doen aan de
Children’s Games in Lake Placid. Een indrukwekkende ervaring waar Melissa niet alleen van
genoten heeft maar het ook goed deed. Na de zevende plaats in de korte kür reed zij een
prima lange kür en werd heel fraai vierde in de einduitslag.

Lindsay van Zundert wint Ice Talent Trophy in Hasselt
Lindsay won begin Februari de Ice Talent Trophy in
Hasselt. Met een overtuigende korte en lange kür kwam
zij in de totaaluitslag tot een mooie Personal Beste
Score van 134.53
Melissa Hopman
met coach Marcus Deen

Lindsay met Ice Talent Trophy

Goede prestaties bij prestigieuze Bavarian Open in Oberstdorf
De Bavarian Open in Oberstdorf is een kwalitatief belangrijke wedstrijd met veel deelnemers (40). Een reden om de
dames junioren wedstrijd in twee groepen te verdelen wat in feite jammer is voor het totaalbeeld.

Lenne van Gorp

Lindsay van Zundert

Thomas Kennes

Lenne van Gorp maakte na haar rugblessure een zeer goede indruk met haar korte kür en kwam met 41.61 in groep
2 op de vierde plaats. Lindsay van Zundert zat in de andere groep en viel met haar ritberger waardoor ook de
combinatie kwam te vervallen met 38.83 werd zij 14de. Lenne reed in de lange kür sterk alleen in de laatste minuut
had zij het na haar blessure conditioneel moeilijk maar met 105.22 en de 11de plaats liet zij beslist een hele goede
indruk achter. Lindsay reed een mooie lange kür en schoof in het totaalklassement van groep 1 met 123.32 naar de
7de plaats.

Thomas Kennes reed een goede korte kür waarmee hij met 56.75 8ste werd. In de lange kür behaalde hij, na een

lastig en ingewikkeld seizoen, een overwinning op zich zelf door een elegante stabiele kür te laten zien en met
164.93 8ste te worden in de einduitslag.

SKNer Lenne van Gorp wint Kempen Trophy en verbetert PB
met 22 punten
Lenne deed het in de categorie junioren bij de Kempen Trophy werkelijk
heel goed, zij verbeterde haar Personal Best score maar liefst met 22
punten naar 143.65. Tweede werd de Amerikaanse Jessica Lin, met SKNer
Lindsay van Zundert op de derde plaats.

Coupe du Printemps succes voor Nederlandse kunstrijdsters
Caya Scheepens won half maart in Luxemburg zilver in de categorie Senioren met
132.26
Niet alleen dát zij ging ook de geschiedenis in als eerste Nederlandse die tijdens een
wedstrijd dubbel axel triple toeloop springt.
Lenne van Gorp won met een totaal van 125.86 brons in de categorie junioren

Blij met resultaten

Wij bij SKN zijn heel blij met de Nationale en Internationale resultaten die dit seizoen behaald
zijn. En wij zijn heel trots op onze SKNers en de anderen die ook goed gepresteerd hebben.

Mikai van Ommeren wint KNSB Joan Haanappel Aanmoedigingsprijs 2019
Mikai (14) ontving de prijs dit seizoen omdat ze zowel nationaal als
internationaal goed gepresteerd heeft, ze werd o.a. Nederlands
Kampioene Advanced Novice.
De Sjoukje Dijkstra Trofee is dit jaar niet uitgereikt alhoewel iedereen
enorm vooruit gegaan is heeft niemand de finale van de grote
internationale kampioenschappen bereikt.

Het 23ste SKN-trainingskamp in De Haagse Uithof was een week vol passie, hard werken en
triple triples!
De maartstage was weer zo enorm interessant met de verschillende triple- triple combinaties van o.a. Kyarha,
Thomas en Caya. Er werd vooral ook op de verbetering van de schaatsvaardigheid geoefend en er werd veel getraind
op de verschillende nieuwe technische elementen zoals drievoudige sprongen en betere pirouetten maar zeker ook
op moeilijkere passenseries.
Onze dank gaat uit naar SKN coach Chris Howarth en choreograaf Adam Sólya die weer zijn bijzondere persoonlijke
touch toevoegde.

Adam Sólya

Chris Howarth

Gedurende het voorjaarskamp organiseren wij ook ieder jaar met het nieuwe team een fotoshoot die altijd verzorgd
wordt door de bekende sportfotograaf Soenar Chamid, wij vinden het geweldig dat Soenar ieder jaar weer voor ons
klaar staat, grote klasse dank je wel Soenar! Choreograaf Adam Sólya speelde ook dit jaar weer een bijzondere rol
door iedereen te helpen met de beste poses waardoor er een prachtige samenwerking ontstond tussen de sporters ,
Adam en Soenar. Heel bijzonder!

Geplande SKN Kampen 2019-2020
Onze Kampen worden georganiseerd naar de mogelijkheden die de Uithof ons biedt.

Maandag 8 juli t/m zondag 14 juli 2019
Dinsdag 8 oktober t/m maandag 14 oktober 2019
Donderdag 2 januari t/m woensdag 8 januari 2020

De Uithof Den Haag
De Uithof Den Haag
De Uithof Den Haag

SKN heel blij met mooie donatie van het ” UNIKEN VENEMA MOTIVATIE FONDS”
Een welkom bericht van Theadora Uniken Venema:
Kunstrijden en schaatsen was voor de familie Uniken Venema van jongs af altijd
een hoogtepunt. Er werd geen enkele televisie uitzending in de wintermaanden
gemist. De hele familie was “gekluisterd aan de buis” om de wedstrijden te zien.
Zelf reed moeder tot 3 maal toe de Elfstedentocht , onder kenners bekend als “de
tocht der tochten” niets kon haar weerhouden.
Als dankbaarheid voor mijn opvoeding in de schaatssport van jongs af, ” het werd
mij met de paplepel ingegoten” voelde ik mij geroepen en geëerd om het “UNIKEN
MOTIVATIE FONDS” in het leven te roepen om de jeugd van tegenwoordig te
stimuleren en te leren nooit nee te zeggen tegen een uitdaging! Elk kind moet de
kans krijgen om aan deze kunstschaats-selectie mee te kunnen doen en zijn /haar
beste prestatie te leveren.
Theadora Uniken Venema

De jarenlange vriendschap en bewondering wederzijds van mijn moeder en Joan Haanappel, hebben mijn bijdrage
onvermijdelijk gemaakt. De professionele aanpak van de SKNers is onmiskenbaar. De internationale allure groeit met
het jaar en vraagt om waardige uitbreiding van voorzieningen om de wereldtop te kunnen bereiken.
Wij hopen dat wij met onze jaarlijkse bijdrage anderen inspireren om ook in te stappen om onze kunstrijders van
Nederland een hart onder de riem te steken en hun beurs open te trekken voor de fenomenale Kunstrijsport.

SKN een succes maar het moet nog veel beter
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

Huidige Donateurs

Indra Aerts, Jan Aerts, Maha Aitelberd, Irene Asscher-von der Fuhr, Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, Bob
Berkman, Emmy Berkman, Ed van Biezen, Charlotte Bon,Vera van Brakel, Cari en Martijn Braun, Mea Braun, Julian
Carroll, Marlyse & Michael Carroll, Jacob van Dijk, Willem van Dijk, Rita van Doorenmaalen,

Met dank
ook van
Lois en
Anne onze
nieuwe
SKNers

Fred van Dorp, 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 MadeUniken 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

Wat heeft SKN Sponsors, Donateurs en Supporters te bieden?
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

De zekerheid dat men bijdraagt dromen en ambities van jonge mensen te
verwezenlijken
Vermelding in onze nieuwsbrief ( 3x per jaar), waarin verantwoording over de
stand van zaken wordt gegeven.
Vermelding op de website van SKN
Deelname aan een jaarlijkse door SKN te organiseren bijeenkomst gekoppeld aan een bijzonder evenement.
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/

Met Veel dank aan onze sponsors en alle donateurs en supporters
voor het seizoen 2018-2019

SKN Top Talent Team 2019-2020 met SKN coach Chris Howarth

Joan Haanappel Stichting Kunstrijden Nederland
Architect Berlagerlaan 105, 2552 ZE, Den Haag
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