Nieuwsbrief Nr. 21

April 2020

Beste SKN vrienden Deze april brief is onder de gegeven omstandigheden heel anders dan
we gewend zijn omdat we immers in zeer onzekere tijden leven en daarom ook hier en
daar een slag om de arm moeten houden wat de toekomst betreft.
Nieuw opgenomen in ons team 2020/2021 zijn Emilia Soloukhin van TKV en Nijne van Erp
en Naomi Wessels van BKV. Na gemeenschappelijk overleg en beider instemming hebben
wij afscheid genomen van Kyarha van Tiel. Zij heeft over een periode van meerdere jaren
goede resultaten en progressie geboekt, maar momenteel kan zij niet de vereiste trainingsarbeid verrichten.
In deze Nieuwsbrief kijken wij over het algemeen met optimistische gevoelens terug op het afgelopen seizoen
met goede prestaties van de meeste van onze SKNers.
Daarbij vallen in eerste instantie op Thomas Kennes, die zich kwalificeerde voor het EK en de 15jarige Lindsay
van Zundert die uitgezonden werd naar de WK junioren in Tallinn. Ook waren er mooie prestaties internationaal
van Lenne van Gorp en Mikai van Ommeren. Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen werd er over het
algemeen goed gepresteerd en het is zeker bemoedigend weer te kunnen constateren dat het pijl van het
Nederlandse kunstrijden steeds beter wordt, iets waar SKN een belangrijke rol in speelt.
Heel jammer, maar begrijpelijk gezien de huidige situatie met het Coronavirus, is dat we ons 27ste SKN kamp
binnen 7 jaar eind maart hebben moeten annuleren. Het is ook de reden waarom er nog geen gelegenheid
geweest is voor onze fotograaf Soenar Chamid om het nieuwe team én individuele foto’s van onze sporters te
maken.
Ook de Wereldkampioenschappen in Montreal werden één week voor aanvang afgezegd, een grote
teleurstelling voor alle deelnemers. Het is pas de tweede keer dat er een WK geannuleerd werd in de kunstrijgeschiedenis. De eerste keer was in 1961 toen het vliegtuig met het complete Amerikaanse team inclusief
trainers en juryleden onderweg naar Praag bij een tussenlanding in Brussel neerstortte. De grootste tragedie die
de internationale kunstrijsport ooit getroffen heeft.
SKN hoopt dat deze moeilijke tijden vooral voor diegene die er direct bij betrokken zijn niet al te lang zullen
duren. Daarbij wensen wij u allen heel veel moed en sterkte toe.

Joan Haanappel
Voorzitter
www.sknfonds.nl

Wij Stellen u graag voor aan onze drie nieuwe SKNers:

Nijne van Erp (11) winnares van de

zilveren medaille in de categorie
Basic Novice. Nijne is lid van BKV
waar zij traint onder leiding van
Nelum Boom en Thierry Cerez.

Emilia Soloukhin (11) Nederlands
kampioene in de categorie Basic
Novice. Emilia is lid van TKV (Tilburg)
en traint bij Ansje Bocklandt.

Naomi Wessels (11) woont in ’sHertogenbosch en is net als Nijne
lid van BKV waar zij traint met
Thierry Cerez en zijn vrouw
Suzanne.

Onze Sponsors, Donateurs en Supportersdag was heel geanimeerd en geslaagd

Fotos Ton van der Kraak

Onze jaarlijkse Sponsor, Donateurs en Supportersdag werd zoals gebruikelijk tijdens het SKN trainingskamp (nr.26) in
de eerste week van het nieuwe jaar georganiseerd. Voor ons bij SKN is het altijd weer een inspirerende bijeenkomst
die zich ieder jaar uitbreidt en met heel veel enthousiasme door steeds meer en meer aanhangers en altijd door
Topsport Den Haag bezocht wordt. Onze talenten lieten weer zien hoeveel ze er bijgeleerd hebben en hoe ze gedijen
in deze 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). Het feit dat het al ons 26ste SKN- kamp was droeg zeker ook bij aan de feestvreugde.
Met hoofdcoach Chris Howarth voerde Hans zijn jaarlijkse goede, inspirerend en leerzame gesprek. Het ging
natuurlijk zoals ieder jaar over topsport en resultaat en heel belangrijk ook over de visie en ambitie die Chris zelf
heeft om dit samen met de coaches van onze sporters te verwezenlijken. Het gesprek wordt ieder jaar interessanter
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.

De Nederlandse Kampioenschappen: Onze sporters worden steeds beter maar hebben nog
steeds geen eigen podium
Dit jaar werden voor de vierde keer de Nederlandse
Kampioenschappen
georganiseerd
binnen
de
internationale Challenge Cup die in februari 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 met de CC mee kan doen zijn de Nederlandse
Kampioenschappen nu helaas nog alleen voor de
besten toegankelijk.
Nu dat onze sporters steeds beter worden, wat ook
internationaal gezien en erkend wordt, zou het een
mooi gebaar van de KNSB zijn de Nederlandse
Kampioenschappen eindelijk na jaren 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 de sport vol in de schijnwerpers te plaatsen en daarmee het Nederlandse
kunstrijden te vieren, de sporters verdienen het!
De Challenge Cup is een mooie internationale wedstrijd op goed niveau dáár moeten alleen de beste Nederlanders
aan de start komen en niet alle deelnemers aan het NK. Het doet afbreuk aan deze prestigieuze wedstrijd. Onze
sport verdient nú werkelijk een op zich zelf staand Kampioenschap. Dit CC/ONK format is te verwarrend. Op deze
manier krijg je geen helder inzicht hoe onze sport er nu werkelijk voor staat. Bovendien zou dit voor veel meer
stimulans voor de sporters en clubs zorgen om er hard aan te werken om te kunnen deelnemen aan het NK en daar
dan een feestje van te maken.
Hulde gaat zoals altijd uit naar de organisatie en vrijwilligers die eindeloze dagen en avonden draaiden maar altijd
weer vriendelijk en behulpzaam bleven.
De Nederlandse titel in de categorie Basic Novice Dames werd
overtuigend gewonnen door de 11-jarige
Emilia Soloukhin (TKV)
Het zilver ging naar Nijne van Erp (BKV) haar clubgenootje Roos
Harkema óók van BKV werd derde.

Emilia was de enige Nederlandse deelnemer die ook een medaille won
in de internationale wedstrijd om de Challenge Cup het werd Brons.
1. Maria Eliise Kaljuvere (EST) 2. Dania Mouaden (FRA)

Julia van Dijk (DDD) is de nieuwe Nederlandse kampioene Advanced Novice
Julia pakte met 103.21 de titel, het zilver ging naar Lilia Lupanova ( DDD) terwijl het brons gewonnen werd door
Emile Schop (DDD). Julia werd daarmee ook uitstekend vierde bij de Challenge Cup.
SKNer Lindsay van Zundert (FAN) voor de tweede keer Junioren Kampioene van Nederland

Lindsay begon goed met het verdedigen van haar titel door
een foutloze korte kür te rijden gevolgd door een fraaie kür
waarmee ze helaas één keer viel, maar met 130.85 was het
meer dan voldoende voor het prolongeren van haar titel.
Mede SKNer Mikai van Ommeren (BKV) werd knap tweede,
het brons ging naar Dani Loonstra (DDD). Wat de Challenge
Cup betreft werd Lindsay 9de, Mikai 12de en Dani 13de.

Thomas Kennes (TKV) met 151.96 voor de zesde keer Nederlands
kampioen
Thomas eindigde als 18de in het klassement van de Challenge Cup.
Niki Wories( DDD) wint overtuigend zesde Nederlandse titel

Niki reed een solide wedstrijd en met 156.20 pakte zij haar 6de titel en bezette daarmee uitstekend de 7de plaats in
het klassement van de Challenge Cup. Hiermee plaatste zij zich voor de Wereldkampioenschappen in Montreal, die
helaas niet konden doorgaan.
SKNer Lenne van Gorp (TKV) debuteerde succesvol bij haar eerste NK als Senior met het winnen van de zilveren
medaille. Kyarha van Tiel( AMA) werd derde.

De Europese Kampioenschappen
De EK werden van 20-26 januari georganiseerd in het
Oostenrijkse Graz.
Het was heel jammer dat Thomas Kennes een kostbare fout
maakte in zijn verder zeer goede en mooi uitgevoerde korte kür
waardoor het helaas voor hem onmogelijk was de finale te
halen.
Het was jammer dat ook Niki Wories (DDD) de finale miste, alleen het Nederlandse paar Daria Danilova en Michel
Tsiba (EKA) wisten met 19 paren aan de start knap de laatste 16 bij het paarrijden te halen. In de einduitslag werden
zij ook 16de.

Lindsay van Zundert debuteert indrukwekkend bij WK
junioren
Het WK junioren werd dit jaar van 2-8 maart in Tallinn (Estland)
georganiseerd. Lindsay van Zundert, Nederlands kampioene junioren,
debuteerde op overtuigende wijze en liet zien wat ze in huis heeft. Zij
reed een foutloze korte kür in een groot deelnemersveld van 47 rijdsters
uit 44 landen. Hiermee behaalde zij 48,21 punten en werd 29e. Nog niet
genoeg om de finale te halen, maar op zo’n jonge leeftijd en voor de
eerste keer, beslist een goed visitekaartje.

Goede prestaties van SKNers bij buitenlandse wedstrijden

Ice Talent Trophy in Hasselt (B)
Van links naar rechts Lois Libregts (5de plaats categorie junioren),
Lindsay van Zundert winnares van de categorie junioren, Lenne van
Gorp winnares categorie senioren en Kyarha van Tiel zilver bij de
senioren.

Bavarian Open in Oberstdorf
Juniore Lindsay van Zundert behaalde bij de gerenommeerde Bavarian
Open een score van 52.02 met de korte kür en eindigde daarmee op de 5de
plaats. Met haar lange kür maakte ze absoluut indruk, foutloos, technisch
moeilijk en elegant zo reed zij haar Personal Best Score weer met meer
dan 15 punten aan flarden naar 99.06. Ook in de PB totaalscore ging zij
van 135 naar 151.08 waarmee zij van de 5de naar de 4de plaats in het
eindklassement steeg.
Mede SKNer Mikai van Ommeren werd met 121.30 (een PB verbetering
van 9 punten) keurig 12de.

Het is goed Caya Scheepens weer terug te zien
Na een verloren seizoen door een serieuze enkel/voet
blessure waaraan zij ook geopereerd werd heeft Caya de
trainingen weer opgepakt.
Uiteraard is óók zij teleurgesteld dat ze het ijs nog niet op
kan.
Maar net als alle andere SKNers probeert ze er het beste van
te maken go go Caya!

Marije Hoogduin nieuw bestuurslid van SKN
SKN is blij dat wij Marije Hoogduin bereid gevonden hebben toe te treden tot het SKN
bestuur. Marije is sinds de start van SKN zeer betrokken bij ons als hoofd van het Off
Ice team en de fysio begeleiding.
Marije is kinderfysiotherapeut en Praktijkeigenaar bij Santwee. Zelf heeft zij altijd
gedanst en geroeid op redelijk hoog niveau. Ook zit zij in het bestuur van de
Nederlandsche vereniging voor Kínderfysiotherapie
Marije vindt Kunstrijden een geweldige sport omdat het een combinatie is van
techniek, kracht, lenigheid, stabiliteit en elegantie. Dat vraagt heel veel van een
lichaam en dat vindt zij als fysiotherapeut mateloos interessant. Daarnaast vindt zij het
als persoon prachtig om naar te kijken en wil ze graag iets doen voor SKN.

27ste SKN-kamp geannuleerd
Het spijt ons enorm dat wij onder de huidige omstandigheden ons 27ste kamp eind maart hebben moeten afzeggen..
Vooral jammer omdat de bekende Franse choreograaf Benoit Richaud aanwezig zou zijn, gelukkig is hij nu bereid in
oktober naar Den Haag te komen. Mocht er van de zomer een ijsbaan open gaan, dan zullen wij onze uiterste best
doen als nog het zomerkamp van 6 tot 12 juli te laten plaats vinden.
Op dit moment ziet het er gelukkig naar uit dat de Uithof begin oktober de deuren weer opent, dat zou betekenen
dat het SKN kamp daar dan gewoon van 5-11 oktober kan doorgaan. Dit alles onder voorbehoud natuurlijk.

Benoit Richaud

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 erop dat zo veel sponsors,
donateurs en supporters toptalenten in het kunstrijden willen ondersteunen.

Huidige Donateurs

Maha Aitelberd, Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, Brigit Benders, 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, Theadora van der Made-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, Annelies Rijks-Schuil, 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, Arie van der Spek, Willem Tates, Hans ten Oever, 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

Lenne van Gorp
met een aantal
oefeningen om fit
en lenig te blijven

Wat heeft SKN Sponsors, Donateurs en Supporters te bieden?
1.
2.
3.
4.
5.

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/

Terugkijken en vooruitkijken

5 jaar geleden kwamen wij dit 6-jarige ambitieuze kunstrijdstertje tegen op een wedstrijd.
Onze raad was: "goed je best doen en wie weet kom je op een dag in SKN".
Het is zo ver Nijne van Erp 11 jaar (BKV) is na het NK geselecteerd als SKNer

In deze ongekende tijden heeft iedereen en dus ook de sport te maken met het onderbreken van de normale
aktiviteiten. Het is een kans om na te denken over het verleden en de toekomst van het Nederlandse kunstrijden.
Zes maanden geleden vierden wij ons 25ste SKN-kamp en waren wij trots op de prestaties van onze jonge sporters .
Maar niet alleen de vooruitgang van de SKNers maar ook de deelname aan de Junioren en Senioren WK en ISU
Junior Grand Prixs toont de groei en de huidige standaard van het Nederlandse kunstrijden in zijn geheel goed aan.
Succes brengt meer animo en leidt tot meer succes!
Nu vooruitkijkend naar de terugkeer van normale condities in de sportwereld blijven onze SKNers gefocust zodat er
ook zonder de ijstrainingen heel hard door gewerkt wordt. Wanneer het startsein gegeven wordt, zullen zij er klaar
voor zijn, fit en vastberaden om het Nederlandse kunstrijden verder te positioneren en het doel naar steeds betere
resultaten waar te maken.
Met de voortdurende toewijding en het harde werk wat onze sporters verzetten( zie o.a. SKN’s Facebook pagina)
en de steun van onze Sponsors en Donateurs gaan we dit bereiken!
Wij wensen alle lezers van deze brief gedurende deze moeilijke tijd veiligheid en een goede gezondheid toe.
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

