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Beste SKN vrienden De annulering in maart van de Wereldkampioenschappen Kunstschaatsen in 
Montréal en in dezelfde maand het 27e SKN Trainingskamp in Den Haag, gaven ons een brede 
momentopname van de huidige en toekomstige impact die de wereldwijde pandemie op ons heeft 
en ongetwijfeld in de toekomst zal hebben. Van de grootste internationale wedstrijd van het 
seizoen tot een klein lokaal evenement, de gevolgen waren hetzelfde: Lockdown! 
 
Er is veel geschreven en gesproken over hoe verschillende sporten en hun deelnemers zijn 

beïnvloed en hoe ze zich aanpassen aan de uitdagingen van het zogenaamde "nieuwe normaal". Kunstschaatsen is hierop 
geen uitzondering en misschien zijn de uitdagingen waarmee onze sporters worden geconfronteerd zowel in training als in 
wedstrijdverband zelfs groter dan bij vele andere sporten. 
 
Voor de SKNers viel tijdelijk het doek na de Nederlandse Kampioenschappen net toen het nieuwe SKN-toptalenten-team 
was aangekondigd (zie de profielen van de sporters in deze nieuwsbrief) en slechts 10 dagen vóór het zo belangrijke 
trainingskamp in maart waar de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen altijd beginnen. Het was een shock, en het 
bracht teleurstelling en onzekerheid over wat ons en onze prachtige sport te wachten stond. 
 
Nu, vijf maanden later, bestaat er nog steeds veel onzekerheid bijvoorbeeld over het wedstrijdseizoen 2020-2021. Maar 
de toewijding en vastberadenheid van onze sporters, hun coaches, ouders en supporters is misschien wel sterker dan ooit. 
Tegenslag kan het beste in ons allemaal naar boven halen. 
 
In de afgelopen 5 maanden hebben onze SKNers en hun coaches allemaal hard gewerkt om hun vaardigheden te 
verbeteren en te versterken, aanvankelijk buiten het ijs (alle ijsbanen waren immers gesloten) en meer recentelijk op het 
ijs, want geleidelijk gingen er hier en daar ook weer ijsbanen open. Nieuwe küren worden gemaakt, nieuwe kostuums 
ontworpen en de plannen en doelen voor het komende seizoen aangepast. Dankzij de vastberadenheid en hulp van een 
aantal mensen zijn we erin geslaagd om ons SKN trainingskamp Nr. 28 in juli in Den Bosch te laten plaats vinden (zie 
volgend verslag) en óók de plannen voor onze volgende kampen in oktober en januari op de Uithof Den Haag liggen klaar. 
 
Hoewel de ISU een wedstrijdkalender voor dit seizoen heeft gepubliceerd, wordt er toch gewaarschuwd dat alle geplande 
evenementen onderhevig zijn aan verandering of annulering vanwege de huidige pandemie. Hetzelfde zal ongetwijfeld 
gelden voor eventuele geplande wedstrijden in Nederland. 
Hoe het komende seizoen ook zal evolueren, één ding is zeker SKN zal zich aanpassen waar nodig en zal haar werk 
voortzetten om ervoor te zorgen dat alle mogelijke kansen om onze sporters te ondersteunen beschikbaar worden 
gesteld. 
 
In al deze situaties blijft één probleem en één behoefte onveranderd: financiering is essentieel om de steun die SKN biedt 
aan het Nederlandse toptalent voort te kunnen zetten. Als u al SKN-donateur bent, help ons dan verder. Uw hulp is nu 
meer nodig dan ooit! Of misschien kent u mensen in uw omgeving die van onze sport houden en die u enthousiast kunt 
maken om ons te steunen. Bent u nog geen donateur, dan is dit het moment om samen met anderen onze SKNers te 
steunen zodat zij "hun dromen waar kunnen maken". 

 
Joan Haanappel 
Voorzitter 
www.sknfonds.nl 

http://www.sknfonds.nl/


                         

SKN Team 2020-2021 

 
              Foto Soenar Chamid 
Het 28ste SKN-kamp ondanks moeilijke voorbereiding groot succes 
 
Het was voor ons heel belangrijk om te zorgen dat het zomerkamp in juli wèl door zou gaan. 
Onze sporters hadden het gewoon nodig om bij elkaar te komen en deze uitdaging na al die maanden zonder ijs 
weer aan te gaan. Ook was het fijn om eindelijk onze nieuwe jonge sporters iets beter te leren kennen.       

 
                             
                                       Het team volgt de “social distancing” regels onder leiding van Silvie de Rijcke 



                         

Onze thuisbasis De Uithof in Den Haag was nog gesloten maar gelukkig kregen wij alle medewerking van club BKV en 
het Sportiom in Den Bosch waarvoor nog veel dank! 
 
Ook het kunnen werken met onze vaste coach Chris 
Howarth vormde een probleem, want hij woont 
immers in Amerika en dat was op dat moment 
natuurlijk een brug te ver. 
Maar het waren onze Belgische buren coaches Silvie 
de Rijcke en Kevin van der Perren die hem op 
uitstekende manier vervingen en daarmee ons kamp 
ook mogelijk maakten. 
 
Uiteraard hebben we gewerkt volgens een protocol 
met de RIVM richtlijnen rond Corona en specifieke 
aandachtspunten van toepassing op ons kamp. En 
iedereen heeft zich daar prima aan gehouden. 
 
Zoals ieder jaar was onze fantastische sportfotograaf 
Soenar Chamid bereid vier maanden later én midden 
in de zomer onze jaarlijkse foto’s te maken…geweldig. 
 
We zijn iedereen dankbaar die aan dit bijzondere 
kamp meegewerkt heeft!  

Thomas Kennes, Lindsay van Zundert, Kevin van der Perren,  
                                           Lenne van Gorp en Mikai van Ommeren 
 
Een impressie van Coach Kevin van der Perren 
 

“In 2015 verhuisde top kunstschaatster Kyarha Van Tiel van Nederland naar Liedekerke in België om bij mijn vrouw 
Jenna en mijzelf te trainen. Zo maakte ik voor de eerste keer kennis met SKN, opgericht door Joan Haanappel. 
Een prachtig initiatief voor de beste talenten van Nederland.  Zo zag ik het want ik wist toen nog niet dat het veel 
verder ging dan een groepje sporters die van tijd tot tijd bij elkaar kwamen om te trainen.  Na de wereld rond 
gereisd te hebben en zelf veel in het buitenland getraind te hebben kan ik oprecht zeggen dat SKN uniek is in de 
wereld. 

Wij kennen in België ook wel de problemen waar de federatie 
niet echt in staat is om ons financieel te ondersteunen, maar ik 
was werkelijk verbaasd toen ik leerde wat SKN inhoudt. Gratis 
stages en soms ook nog financiële hulp en meer voor deze 
getalenteerde groep schaatsers. Ik kon mijn oren niet geloven 
wat een prachtige en nobele instelling. Schaatsend Nederland 
mag hier gerust heel fier op zijn en dankbaar. 
 
Ik was dan ook heel verheugd toen ik de vraag kreeg om Chris 
te vervangen tijdens de stage in juli 2020 in  
’s Hertogenbosch. Stiekem had ik hier al enkele jaren op 
gehoopt, en het is zeer zeker niet tegengevallen.   

Een groepje getalenteerde en gemotiveerde jongeren die echt present zijn om te leren en te verbeteren.  Hopelijk 
kunnen we hen de komende jaren volgen terwijl ze steeds beter worden en trots zijn dat we misschien een klein 
beetje hebben mogen helpen. 
Tenslotte erkenning aan Joan om dit initiatief te starten en deze kinderen en jong volwassenen te steunen.  Deze 
kansen zullen de schaatsers zeker en vast een duw in de rug geven. 
Alle landen moesten maar eens zoveel geluk hebben… 
Hopelijk hebben jullie er echt iets aan gehad en ik hoop tot gauw!” 



                         

 
De jaarlijkse  KNSB Prijzen 
 
De Sjoukje Dijkstra Trofee is dit jaar niet uitgereikt, alhoewel iedereen weer enorm vooruit gegaan is, heeft niemand 
helaas de finale van de grote internationale wedstrijden gehaald. 
 
Julia van Dijk ( DDD) wint KNSB Joan Haanappel Aanmoedigingsprijs 2020 

 
 
 
Julia (14)  heeft veel vooruitgang geboekt en het hele seizoen goed gepresteerd 
zij is een grote belofte voor de toekomst en heeft de prijs dik verdiend. SKN 
draagt jaarlijks financieel bij aan deze prijs en heeft dat ook dit jaar weer 
gedaan.  
 
Helaas heeft Julia een aantal dagen geleden een fikse enkelblessure opgelopen. 
Heel zuur voor haar na alle problemen rond het Corona virus in het voorjaar en 
maanden geen ijs was ze nu heel goed bezig met de voorbereidingen op het 
komende seizoen .…wij wensen haar een zo snel mogelijk herstel toe! 
 

                     Julia van Dijk  
 
 
In deze Nieuwsbrief willen wij graag  de 11 sporters van het SKN Team 2020-2021  
aan u voorstellen 
 

 
Emilia Soloukhin  (TKV) Nederlands Kampioene Basic Novice 
 
Emilia (11) is onze jongste SKNer en dit jaar voor het eerst geselecteerd.  
Zij woont in Brasschaat (B) en traint met coach Ans Bockland zowel in Nederland 
als in België.  
 
Het resultaat van haar intense trainingen was bij de NK goed te zien, niet alleen 
won zij haar categorie overtuigend maar Emilia was ook de enige Nederlandse 
die bij de International Challenge Cup een medaille veroverde namelijk Brons. 
Volgend seizoen zal Emilia uitkomen in de categorie Advanced Novice. 
 
 
 
 
 
 

 
Nijne van Erp (BKV) zilveren medaille winnares NK Basic Novice 
 
Nijne (12) is net als Emilia dit jaar voor het eerst bij SKN. Zij woont in  
’s-Hertogenbosch waar ze bij BKV traint onder leiding van  coaches Thierry Cerez en 
Nelum Boom. 
 
Internationaal deed ze het ook goed met het winnen van haar categorie bij ‘Skate 
Southern” in Londen, Terwijl ze bij de ISU “ Tallinn Trophy” in Estland in een groep 
van 35 rijdsters met een Personal Best (PB) van 37.76 keurig 4de werd. 
Volgend seizoen komt Nijne uit in de categorie Advanced Novice. 



                         

 
 
 

 
 
Naomi Wessels (BKV) 
 
Naomi (11) is óók een nieuw geselecteerde SKNer. 
Zij woont net als Nijne in Den Bosch en traint bij Susanne en Thierry Cerez en 
Nelum Boom. 
 
Dit jaar deed zij voor het eerst mee bij de NK waar ze in de categorie Basic 
Novice 7de werd. 
 
Naomi is geselecteerd op haar sprongkracht en goede schaatstechniek. 
Ook het komende seizoen zal zij starten in de categorie Basic Novice, 
ongetwijfeld zal zij dan proberen voor een ereplaats te gaan. 
 
 
 

 
 

 
Anne Lurling (BKV) 
 
Voor Anne (13) is dit het tweede jaar bij SKN. Zij komt uit Engelen en traint 
ook in Den Bosch bij Nelum Boom en Thierry Cerez net als Nijne en Naomi. 
 
Haar beste prestatie het afgelopen seizoen was in de categorie Basic Novice 
tijdens de 2de KNSB selectiewedstrijd die ze met 39.11 won.  
 
Ze traint hard op de triple sprongen voor het komende seizoen en beschikt 
over een goede schaatsvaardigheid. 
 
Volgend seizoen start Anne in de categorie Advanced Novice.  
 
 

 
 
Lois Libregts (TKV) 
 
Lois (15) gaat haar tweede jaar in bij SKN. 
 
Zij woont in Schaijk en traint bij de Belgische coach Carine Herrijgers waarmee 
ze traint in Tilburg en Eindhoven. 
 
Afgelopen seizoen startte zij bij de Nederlandse Kampioenschappen voor het 
eerst in de categorie Junioren wat resulteerde in de 7de plaats. 
 
In het komende seizoen gaat Lois in ieder geval voor een top 5 plaats bij de NK. 
 
 
 
 



                         

 
Melissa Hopman (AIJC) 
 
 

 
Melissa (16) is al drie jaar SKNer, ze woont en traint in Alkmaar bij 
voormalig Nederlands Kampioen Marcus Deen. 
 
Helaas heeft Melissa het afgelopen seizoen veel problemen gehad 
met een hardnekkige rugblessure waardoor ze weinig wedstrijden 
heeft kunnen rijden en zich ook voor de Nederlandse 
kampioenschappen moest terugtrekken. 
 
In het komende seizoen hoopt ze natuurlijk blessurevrij te blijven 
zodat ze haar triples kan verbeteren en in haar nieuwe categorie 
Junioren een goede start kan maken. 

 
 
 
Mikai van Ommeren(BKV) zilveren medaille winnares NK Junioren 
 
Mikai (15) is al een aantal jaren SKNer, ze woont in Divonnes-Les-Bains in Frankrijk 
vlak aan de Zwitserse grens bij Genève waar zij traint bij trainster Laurence 
Hennard. 
 
Mikai is bij alle SKN kampen in Nederland aanwezig en traint graag samen met de 
andere SKNers. 
 
Het afgelopen seizoen heeft Mikai heel goed gepresteerd door in haar nieuwe 
categorie Junioren bij de NK zilver te winnen. 
 
Haar ambitie is om dit seizoen alle verschillende triples in haar kür te kunnen 
springen. 
 
 
 
Lindsay van Zundert (FAN) tweevoudig Nederlands Kampioene Junioren 

 
 
Lindsay (15) is ook al een aantal jaren SKNer, ze woont in Etten-Leur en traint 
meestal in België bij Ans Bockland. 
 
Lindsay heeft het het afgelopen seizoen goed gedaan en veel progressie 
geboekt met de hoge technische moeilijkheidsgraad van triples in haar 
programma’s.  Zij  prolongeerde haar Nederlandse Junioren-titel en ook 
debuteerde zij met succes bij de WK voor Junioren waar zij als één van de 
jongere deelneemsters dicht bij de middenmoot eindigde en 18 rijdsters uit 18 
verschillende landen achter zich liet. 
 
Haar beste prestatie was bij de gerenommeerde “Bavarian Open” in Oberstdorf 
waar ze haar PB met 15 punten verbeterde naar 151.08. 
 
Lindsay start het komende seizoen in de categorie Senioren. 
 



                         

 
Caya Scheepens (BKV)  
 

Caya is een aantal dagen geleden 18 geworden en zij is een heel vertrouwd 
gezicht binnen het SKN team. Ze woont in Breda en schaatst bij BKV onder leiding 
van Nelum Boom en Susanne en Thierry Cerez. 
 
Het afgelopen seizoen was een kwelling voor haar door een enkelblessure 
waardoor ze nooit uit de startblokken kwam. 
 
Net nadat ze voorzichtig weer kon gaan trainen kreeg ook zij net als iedereen 
met het Corona virus te maken waardoor alles wéér stil kwam te liggen. 
Maar haar doelen staan nog steeds en Caya is op dit moment heel goed aan het 
trainen. 
 
Ze wil zich wat de sprongen betreft vooral focussen op triple triple combinaties. 
Haar plan is eigenlijk veel internationale wedstrijden te rijden maar dat zal niet 
zo gemakkelijk zijn gezien de huidige situatie. 
 
 

 
Lenne van Gorp (TKV) zilveren medaille winnares NK 2020 
 
Lenne (17) woont in Reusel en traint zowel in Tilburg als in Eindhoven bij Team Carine bestaande uit de coaches 
Carine Herrijgers, Jorik Hendrickx en Sandy Suy. 
 
Ondanks de last die ze gehad heeft afgelopen seizoen van een 
langdurige blessure aan haar scheenbeen wist ze toch heel 
knap tweede te worden bij de NK een mooie prestatie! 
 
Het zit haar niet mee want een maand geleden is ze geopereerd 
aan de pezen boven haar enkel waar ze snel van hoopt te 
herstellen zodat ze de trainingen kan hervatten. 
 
Ook zij zal in het komende seizoen heel blij zijn met iedere 
wedstrijd die ze kan rijden zodat ze haar ultieme doel de 
technische punten voor deelname aan de EK en WK  nog kan halen. 
 
Thomas Kennes (TKV) zesvoudig Nederlands Kampioen 

 
 
Thomas (24) maakt sinds de oprichting van SKN deel uit van ons team. 
Afgelopen seizoen piekte hij precies zoals gepland vroeg in het seizoen. 
Hij reed zowel in Zagreb als in Tallinn stabiel en wist in die wedstrijden dan 
ook zijn Personal Best Scores te verbeteren. 
 
De lockdown was natuurlijk net als voor alle andere sporters een groot 
probleem maar toch heeft hij vrij snel zijn oude routine weer opgepakt. Er is 
een nieuwe korte kür gemaakt en hij focust zich  nu vooral op de vooruitgang 
wat zijn techniek betreft. 
 
Zijn doel is deelname aan het WK. 
 
 



                         

 
Benoit Richaud één van de bekendste choreografen ter wereld aanwezig in oktoberkamp 
 
Benoit stond gepland voor het maartkamp dat we vanwege de Corona crisis helaas moesten annuleren. 
Gelukkig is hij bereid gevonden en is het mogelijk voor hem nu in oktober te komen. 
 

    
 
Geplande SKN Kampen 
 
Onze kampen worden gepland naar de mogelijkheden die de Uithof ons biedt en onder voorbehoud. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        

 

Wedstrijdkalender 2020-2021 (onder voorbehoud) 

Ieder jaar vermelden wij op onze website de wedstrijdkalender met de belangrijkste nationale en 
internationale wedstrijden waar onze SKN’s aan kunnen deelnemen. Dit seizoen ziet er vanwege de situatie van 
Corona anders uit. Op bv de ISU kalender staan in het eerste deel van het seizoen veel wedstrijden die worden 
uitgesteld of afgelast zoals bv. de Junioren Grandprix wedstrijden. Zodra als meer bekend is over de 
wedstrijden zullen wij u hierover berichten. U kunt die informatie dan vinden op     
http://www.sknfonds.nl/wedstrijdkalender/ 

September 
23-26     Nebelhorn Trophy, Oberstdorf, Duitsland 
Oktober 

 
                                      Maandag 5 oktober t/m Zondag 11 oktober 2020 

Maandag 4 januari   t/m Zondag 10 januari   2021 
Maandag 22 maart t/m   Zondag  28 maart  2021 
Maandag  5 juli         t/m  Zondag   11 juli       2021                            

                                                                      

                                                                           

                                                                       

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


                         

November 
21 - 22 Onder voorbehoud KNSB cup 1 (locatie nog onbekend) 
December 
  2 - 5   53rd Golden Spin of Zagreb, Zagreb, Kroatië  
Januari  
25-30   Winter Universiade, Luzern, Zwitserland 
25-31   Bavarian Open, Oberstdorf, Duitsland 
25-31   Europese Kampioenschappen, Zagreb, Kroatië  
Februari  
25-28 Open Nederlands Kampioenschap(ONK) Challenge Cup, Den Haag 
Maart  
    1-7    Wereldkampioenschappen junioren 2018, Harbin, China 
12-14   Coupe de Printemps, Luxemburg, Luxemburg 
22-28   Wereldkampioenschappen, Stockholm, Zweden 
April  
7-11    Triglav Trophy & Narcisa Cup Jesenice, Slovenië  
 
Uitnodiging Sponsors Donateurs en Supportersdag 2021 
 
SKN zal ook als het enigszins mogelijk is dit jaar 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 8 januari 2021 (tijdens ons trainingskamp van 4 t/m 10 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. 
 

Onze Laatste zeer geanimeerde sponsors donateurs en supportersdag vrijdag 3 januari j.l. 
 

    
 
 



                         

 
 

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 
 
 
 
 

                                  

 

 

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                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

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 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/        

 
Laatste Nieuws: Nebelhorn Trophy gaat door! 
 
Aan het slot van deze Nieuwsbrief is er goed nieuws te melden, het ziet er naar uit dat de Nebelhorn Trophy in 
Oberstdorf van  23 t/m 26 september doorgaat.    
De Nebelhorn Trophy is één van de grotere en belangrijke internationale wedstrijden. 
 

 
 
 
Lindsay van Zundert zal hier debuteren als senior …wij wensen haar veel succes!  
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 015438873

http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/
mailto:info@sknfonds.nl
http://www.sknfonds.nl/
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