
                                             

                                                                                                                                                                                           

    

 

Nieuwsbrief Nr. 19                                                                                                  September 2019 

 
 

Beste SKN Vrienden In deze 19de aflevering van onze nieuwsbrief kijken we voornamelijk 
vooruit naar het nieuwe seizoen dat met de eerste ISU Junior Grand Prix 21 augustus al van 
start gegaan is en waar de 14jarige Lindsay van Zundert een mooi debuut gemaakt heeft 
(verder op in de brief meer hier over). 
 
We kijken ook naar de wedstrijdkalender voor 2019-2020 en we hopen natuurlijk dat onze 
deelnemers net als verleden jaar weer laten zien dat het Nederlandse kunstrijden in de lift zit. 

 
Ook besteden we veel aandacht aan de manier waarop de SKNers hun zomer hebben gebruikt om er bij te leren en 
weer langzaam in vorm te komen voor het nieuwe seizoen. Meestal gaat dit ook gepaard met het instuderen van 
nieuwe küren. 
 
Ieder jaar zien wij nu duidelijk hoe de sport in Nederland evalueert en breder wordt. We zijn blij dat wij met dit 
initiatief het kunstrijden in ons land kunnen stimuleren en daarmee de geselecteerde sporters meer kansen kunnen 
bieden in hun gekozen sport verder te komen. Wij wensen al onze SKNers in de verschillende categorieën een 
succesvol seizoen 2019-2020 toe.  
 
We zijn de Gemeente Den Haag en De Uithof die ons al vanaf de oprichting van SKN steunen 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 2020 in alle 
leeftijdscategorieën wéér betere internationale successen boekt, want dat is dan duidelijk de bevestiging dat we met 
elkaar op de goede weg zijn!  
 
Tot slot laat ik u weten dat wij trots zijn in oktober ons 25ste kamp binnen zes jaar te kunnen organiseren en dat wij 
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 
 
 
 



                                             

                                                                                                                                                                                           

Lindsay van Zundert en Lenne van Gorp vertegenwoordigen Nederland bij ISU Junior Grand Prix 
 

                                             
                                                                      links Lenne van Gorp rechts Lindsay van Zundert 

Lindsay van Zundert maakt prima debuut 
Officieel start het wedstrijdseizoen met de eerste Junior Grand Prix in Courchevel van 21-24 augustus. Voor 
Nederland deed onze 14jarige junioren kampioene Lindsay van Zundert mee aan haar eerste grote ISU wedstrijd. 
Lindsay heeft het als één van de jongste deelneemsters goed gedaan. In een veld van 35 meisjes uit 30 landen ging 
Lindsay voor een technisch moeilijke korte kür waarmee ze 17dewerd. De lange nieuwe kür op de muziek uit 
Spartacus was technisch ook zwaar en hier en daar haperde het dan ook met o.a. een val bij de dubbele axel, maar 
we kunnen rustig constateren dat zij zich in dit pittige gezelschap heel goed geweerd heeft. 
Ook hoeft zij zich zeker niet te schamen voor de 21ste plaats in het eindklassement waarmee zij zelfs met 126.51 drie 
punten boven haar Personal Best Score uit kwam net als bij de korte kür trouwens. 
Een mooi begin van het nieuwe seizoen. 
 
Lenne van Gorp start deze week van 4-7 september bij de Junior Grand Prix in Riga 
 
Lenne heeft ons laten weten dat ze er helemaal klaar voor is, ze is zo vroeg in het seizoen al goed in vorm.  
SKN wenst Lenne heel veel succes! 
 
Een derde Grand Prix is door de ISU aan Nederland toegewezen in Gdansk (Polen) van 18-21 september. De 
beslissing wie Nederland daar zal vertegenwoordigen is nog niet genomen. 
 

Caya Scheepens bij ISU Olympic Development Seminar 

Caya en haar coach Nelum Boom waren van 20 t/m 25 mei aanwezig bij deze 
zeer leerzame trainingsstage in het Finse Vierumaki. Het seminar was onder 
leiding van Kori Ade en Elena Buyanova-Vodorezova. Elena was de eerste 
vrouw uit de voormalige Sovjet Unie die een medaille won bij het 
kunstrijden, brons tijdens het EK in 1978 óók was zij in 1983 de eerste Russin 
bij een WK met een bronze medaille.  
 

 

 

 

Caya Scheepens met Elena Buyanova-Vodorezova 



                                             

                                                                                                                                                                                           

Alle SKNers met profieltjes op Facebook 

In de maanden mei en juni hebben wij alle SKNers met een eigen stukje over hun zomertraining en doelen voor het 
komende seizoen op Facebook laten zien. Onze Facebook volgers vonden het interessant en het is heel goed 
ontvangen. Eén ding hadden de sporters gemeen in hun uitingen ze willen het gewoon volgend seizoen allemaal nog 
beter doen, er sprak in ieder geval heel veel ambitie uit. https://www.facebook.com/sknfonds/ 
 

In het 24ste SKN Kamp van 8-15 juli op De Haagse Uithof werd vooral hard gewerkt 

Het zomerkamp is goed verlopen en stond zoals altijd onder leiding van SKN Coach Chris Howarth. Ook dit keer werd 
er weer veel inspanning geleverd door de SKNers. Als Gast was de Schotse Choreograaf Mark Hanretty drie dagen 
aanwezig in het trainingskamp. Vooral wat het werken met Mark betreft werden de sporters soms uit hun comfort 
zone getrokken, interessant omdat ook hun eigen gevoel voor creativiteit aangesproken werd. Verder werd er 
natuurlijk enorm hard gebuffeld op alle technische onderdelen en uiteraard werden er ook iedere dag küren gereden 
en hier en daar aangepast. Ook werden er nog nieuwe küren gemaakt.  
 

                             

            Choreograaf Mark Hanretty met SKNers in Den Haagse Uithof 

Geplande SKN Kampen 

Onze kampen worden gepland naar de mogelijkheden die de Uithof ons biedt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                      Dinsdag 8 oktober t/m maandag 14 oktober 
                                      Donderdag 2 januari t/m woensdag 8 januari 2020 
                                      Maandag 23 maart t/m zondag 29 maart 2020 
                                      Maandag 6 juli t/m zondag 12 juli 2020 

                                    

https://www.facebook.com/sknfonds/


                                             

                                                                                                                                                                                           

Wat deden onze SKNers zo al gedurende de zomer? 

Onze jongste SKNer Anne Lurling (12) heeft haar tijd goed 
gebruikt om korte metten te maken met een vervelende 
voet/enkel blessure. Naast het SKN zomerkamp van 8-15 juli 
bezocht zij ook het zomerkamp van haar eigen trainers Thierry 
Cerez, Susanne Cerez en Nelum Boom in het Franse Duinkerke. 
Anne zal ook volgend seizoen uitkomen in de categorie Basic 
Novice. 
 
Melissa Hopman (rechts) was een aantal weken in het 
Oostenrijkse Telfs bij het zomerkamp “Summer of Champions” 
van de bekende Hongaarse trainer Andras Szaras. Melissa 
heeft daar vooral wat haar triples betreft veel vorderingen 
gemaakt en dit zal haar in het nieuwe seizoen zeker goed van 
pas komen. 
 

Anne met Thierry Cerez                       Melissa met Andras Szaras                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lois Libregts en Thomas Kennes (links) hadden het goed 
naar hun zin tijdens het zomerkamp van hun coach Jorik 
Hendrickx in het Turkse Samsun.  
 
 
 
 
Mikai van Ommeren (rechts) heeft van de zomer 
verschillende kampen bezocht. Zo was zij in Villars, 
Champèry en Meyrin. Mikai werkte onder anderen met de 
Franse choreograaf Benoit Richaud en de voormalige 
Zwitserse Wereldkampioen Stéphane Lambiel. 
 

 

              Lois en Thomas                                                                                   Mikai met Stéphane Lambiel
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
Lenne van Gorp was in Oberstdorf waar ze tijdens de vakantie van haar eigen 
coach Carine Herrijgers een aantal weken trainde met de eveneens Belgische 
trainster Sylvie de Rijcke ook choreograaf Adam Sólya was aanwezig om haar 
küren nog eens goed onder de loep te nemen. In augustus was Lenne ook samen 
met Lois Libregts en Thomas Kennes bij het Bootcamp in Geleen onder leiding 
van Carine Herrijgers en Jorik Hendrickx. 
 
 

 
 

 
Lenne met Sylvie de Rijcke en Adam Sólya 
 



                                             

                                                                                                                                                                                           

 

Caya Scheepens (links) heeft leerzame weken in Toronto doorgebracht in het 
zomerkamp van de voormalige Canadese Wereldkampioen Brian Orser. Samen met 
haar trainster Nelum Boom was het een fantastische ervaring waar beiden veel van 
opgestoken hebben. 
 
 
 
Lindsay van Zundert (rechts) was al in het voorjaar bij 
een schaatsvaardigheidskamp in Andorra wat door 
Benoit Richaud en Jeremy Abbott gegeven werd. In juli 
was ze na het SKN kamp net als verleden jaar een aantal 
weken in Courchevel ook weer onder leiding van Benoit 
Richaud én de Belgische Linda van Troyen die vooral 
technisch veel in haar mars heeft. 

    Caya met Brian Orser                                                                                                                                                   
De voorbereiding op de junior Grand Prix werd afgesloten in het Amerikaanse Ellenton in 
Florida met haar eigen trainster Ans Bockland.  
 
Afgelopen juli werd er door het AVROTROS programma Eén Vandaag uitgebreid aandacht 
besteed aan Lindsay die voor de gelegenheid zelfs met een drone camera gefilmd werd. 
                                          Lindsay met drone 
 

 

Thomas Kennes bericht dat er gedurende de zomer hard gewerkt wordt aan het nieuwe seizoen 

 
“De zomer begon met het SKN kamp in De Uithof waarna het vervolgens ging 
naar Samsun in Turkije. De trainingen zijn goed verlopen en de opbouw van de 
kuren is in volle gang.  
 
Na drie heftige trainingswerken was een week rust ingebouwd om fit te zijn voor 
de kampen die er nog moesten komen. Begin augustus hadden we 2 weken 
zomerkamp in Geleen onder leiding van mijn eigen trainers Carine Herrijgers en 
Jorik Hendrickx.  
 
Aankomend seizoen blijft mijn korte kür het zelfde, maar mijn lange kür is nieuw. 
Ik zal schaatsen op muziek van Josh Groban op het nummer Bring Him Home, 
deze kür is gemaakt door Adam Sólya.  
 
Het duurt nu niet lang meer voordat het wedstrijdseizoen gaat beginnen. In de 
planning tot nu toe staat dat ik mijn seizoen start met de Nebelhorn Trophy in 
Oberstdorf eind september.  
 

Mijn doelen voor aankomend seizoen zijn vooral weer mezelf zijn op wedstrijden en betere prestaties neerzetten dan 
afgelopen seizoen. Ook wil ik natuurlijk mijn Nederlandse titel verdedigen en de finale van de Europese 
Kampioenschappen halen.” 
 
 
 



                                             

                                                                                                                                                                                           

 

Bericht van Kyarha van Tiel over de zomertraining en het nieuwe seizoen. 

“Mijn nieuwe seizoen ging van start met het juli SKN zomerkamp. Het is altijd weer fijn om met Chris Howarth te 
werken. Met mijn coach Kevin van der Perren ben ik twee weken naar Engeland geweest. Een week in Dundee en een 

week in Newcastle. Het was vroeg opstaan en heel hard werken met 
om 6 uur de eerste ijstraining. De ijstrainingen werden afgewisseld 
met verschillende off ice trainingen zoals boksen, dans en 
krachttraining. Gastcoach tijdens het kamp was de Canadese 
Wereldkampioene 2018 Kaetlyn Osmond. Het was erg inspirerend 
om les van haar te krijgen.  

In september wil ik nog een weekje terug naar Engeland om met de 
schotse ijsdanser Mark Hanretty aan mijn nieuwe kuren te werken 
zodat ik helemaal klaar ben om aan de eerste wedstrijd te beginnen. 
In de zomerperiode train ik op de ijsbaan in Leuven (België) en op de 
Uithof in Den Haag. Vanaf eind september ga ik mijn trainingen 
verdelen over Liedekerke (België) en de Uithof in Den Haag. Ik kijk erg 
uit naar het aankomende seizoen.  

Ik hoop voldoende punten te halen en me net als vorig jaar weer te 
kwalificeren voor het EK en WK. En nu wil ik natuurlijk wel de finale 
halen. Ik heb er enorm veel zin in.” 

Kyarha met Kaetlyn Osmond en Kevin van der Perren 

 
SKN is trots dat Nederlands meest beroemde balletdanspaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar toegetreden zijn 
tot ons Comité van Aanbeveling 

 

                                                             



                                             

                                                                                                                                                                                           

                                                                
 

Bericht van SKN coach Chris Howarth over het komende seizoen 
 

It promises to be an exciting season for the SKN Skaters this year. They have all worked 
very hard during the off season and they all have new skills and elements that will make 
them more competitive than ever this season.  
 
As with all top sports there is no magic that can propel you to the top. It’s about hard 
work, dedication, good guidance and a bit of talent helps too. This group of skaters is 
quite outstanding, their work ethic and drive is an inspiration to all of the team that 
work with them. In addition to all of the above we are now in a position where there is 
more than one competitive skater at each level which now increases our chance of 
success and in turn increases the progress rate. 
 
I can’t wait to see how the season pans out, one thing is for sure, it should be our most 
competitive ever! 

             Chris Howarth 
 
 
Uitnodiging Sponsors Donateurs en Supportersdag 2020 
SKN zal ook dit seizoen traditioneel haar sponsors en Donateurs uitnodigen voor het bijwonen van een training en 
een aansluitende ontmoeting met onze sporters die net als de afgelopen jaren voorgesteld zullen worden door NOS 
commentator Hans van Zetten. Deze ontmoeting staat gepland voor vrijdag 3 januari 2020 (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. 
 

 



                                             

                                                                                                                                                                                           

 

Het gaat beter met onze sport maar SKN heeft Uw Steun Hard Nodig  
 
Wij hopen dan ook dat onze trouwe sponsoren en donateurs, maar ook nieuwe vrienden van SKN, hun bijdrage 
willen blijven geven zodat wij kunnen helpen de ultieme droom van onze sporters te verwezenlijken.  
 
Op onze site www.sknfonds.nl vindt u alle informatie. Via de link hieronder kunt u zich direct aanmelden als sponsor 
of donateur zodat SKN en haar Toptalenten verder kunnen met de plannen Nederland weer naar de top van het 
internationale kunstrijden te brengen. En misschien wilt u ook uw vrienden en kennissen informeren over SKN, om 
zo nog meer mensen te enthousiasmeren om ons te steunen http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/  
 
Natuurlijk kunt u uw donatie ook rechtstreeks overmaken op onze SKN bankrekening, RABO Bank te Haarlem, IBAN: 
NL60RABO 0154388734, o.v.v. bijdrage SKN Talenten Team. 
 
SKN heeft geen overheadkosten, geen betaalde directeuren en geen dure huisvesting of een eigen pand. Alle 
bestuursleden doen hun werk zonder enige geldelijke vergoeding, maar wel uit liefde voor het kunstrijden. Alle 
binnenkomende gelden komen direct ten goede aan de ontwikkeling van onze Toptalenten. 
 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun en bijdrage aan SKN en wij verheugen ons er op dat zo veel sponsors, 
donateurs en supporters toptalenten in het kunstrijden willen ondersteunen 
 
Huidige Donateurs  

                                                     

 

                                              

Indra Aerts, Jan Aerts, Maha Aitelberd, Irene Asscher-von der Fuhr, MaartenAuckerman, 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, 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, Harry Klooster, Hennie Kuiper, 
Petro de Lange, Paul de Leeuw, Francien Löverink-Haanappel, Ger van der Made, Theodora Uniken Venema, Sanne 
Meeder, Joes Meester, 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/
http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/


                                             

                                                                                                                                                                                           

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 wordt gegeven over de 

stand van zaken de prestaties van de sporters en onze initiatieven en activiteiten 
3. Vermelding op de informatieve en actuele website van SKN  
4. Deelname aan een jaarlijkse door SKN te organiseren bijeenkomst gekoppeld aan een bijzonder evenement.  
5. SKN heeft de SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status van de belastingdienst. Zo worden de 

financiële middelen optimaal besteed aan het doel van de stichting, te weten het ontwikkelen van 
kunstrijtalent. Goed voor sponsors, donateurs en voor de stichting  
Bankrekeningnr - t.n.v. SKN te Haarlem IBAN nr.: NL 60RABO 0154388734 - BIC: RABO NL 2U  

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

 
 

Mede dankzij U is SKN mogelijk …hartelijk bedankt 
 
   

    
                                                                                                                                                                            Foto Soenar Chamid 
 

 
 
 

 
                                                                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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