
                                             

                                                                                                                                                                                           

    

 

Nieuwsbrief Nr. 20                                                                                                  Januari 2020         

Stichting Kunstrijden Nederland wenst u een voorspoedig en sportief 2020 

 
Beste SKN Vrienden Terugblikkend op 2019 zijn we redelijk tevreden met de resultaten van 
onze SKNers tot nu toe op de helft van het nieuwe seizoen. 
 
Positief nieuws is er zeker te melden omdat Niki Wories (DDD) en SKNer Thomas Kennes zich 
geplaatst hebben voor de Europese Kampioenschappen die van 20-26 januari in het 
Oostenrijkse Graz gehouden worden. 
 
Ook onze jongere SKNers trainen heel hard en toegewijd en dat is vooral terug te zien aan de 
mooie internationale resultaten van de afgelopen drie maanden, waar bijvoorbeeld de 14jarige 

Lindsay van Zundert internationaal in de categorie junioren al boven de 50 punten voor haar korte kür kreeg. 
 
Afgelopen oktober hebben we op bescheiden wijze gevierd dat wij binnen zes jaar het 25ste SKN trainingskamp 
hebben kunnen verwezenlijken, eregast daarbij was de wethouder van Zorg, Jeugd, Volksgezondheid en Sport van 
Den Haag Kavita Parbhudayal. Verderop in deze brief berichten wij hier meer over. 
 
We zijn verheugd dat SKN met steun van sponsoren, donateurs en supporters een belangrijke bijdrage aan het 
Nederlandse kunstrijden levert. De vooruitgang in alle leeftijdsgroepen is ook dit seizoen weer heel duidelijk te zien 
en dit bewijst dat het kunstrijden breder wordt en dat het steeds beter gaat met onze mooie technisch zo moeilijke 
sport!  
 
Wij genieten veel steun van De Uithof en de Gemeente Den Haag, de Amsterdamsche IJsclub en onze andere 
Sponsoren, Donateurs, Supporters en vrienden. Wij zijn iedereen dankbaar en hopen dat zij dit blijven doen zodat 
kunstrijden met uw hulp weer groot wordt in Nederland, zonder u gaat het niet lukken! 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 support kunt u 
helpen de ultieme droom van onze sporters te verwezenlijken, een droom die steeds reëler wordt. 
 
Wij verheugen ons er op velen van onze Sponsors en donateurs op vrijdag 3 januari a.s. op de Haagse De Uithof te 
mogen begroeten, want dáár op onze thuisbasis start de dag er voor ons 26ste trainingskamp. Door alle SKN-rijders 
worden daar de puntjes op de i gezet worden om vooral goed te presteren op de komende belangrijke wedstrijden, 
waaronder de Nederlandse Kampioenschappen/Challenge Cup, de Europese Kampioenschappen en de 
Wereldkampioenschappen voor junioren en mogelijk senioren. Het afgelopen seizoen is er weer veel vooruitgang 
geboekt en dit seizoen zijn onze sporters er op gebrand het nóg beter te doen. Maar de weg “ Terug naar de Top” is 
veelomvattend. Toch zullen wij met de inspanningen van onze sporters en coaches én de steun van onze sponsors, 
donateurs en supporters volharden en uiteindelijk ons doel bereiken. 
 
Hartelijk dank voor uw steun! 

 
Joan Haanappel 
Voorzitter 



                                             

                                                                                                                                                                                           

Het 25ste SKN kamp met het bezoek 
van de Wethouder Kavita 
Parbhudayal, de Raad van Toezicht en 
het Comité van Aanbeveling van SKN 
                   
De SKN talenten deden begin oktober mee aan 
de 25ste SKN-Toptrainingsstage op onze 
vertrouwde thuisbasis De Uithof, werkelijk een 
moment om bij stil te staan!  
 
Terwijl het wedstrijdseizoen net begonnen was 
werd er veel aandacht besteed aan de kwaliteit 
en vastheid van de elementen net als trouwens 
aan uithoudingsvermogen wat nog al eens te  

                        Den Haag Wethouder Kavita Parbhudayal met SKNers  
 
wensen overlaat. Iedere dag werden de voor sommigen (nieuwe) küren doorgereden en net als vorig jaar tijdens de 
oktoberstage werd er samen met een Technical Specialist gekeken en bepaald wat de moeilijkheidsgraad van de 
verschillende elementen is. 
 
Speciaal daarvoor was oud Nederlands Kampioene en ISU Technical Specialist Marion Krijgsman weer uitgenodigd 
om te komen kijken en haar oordeel te geven. Wat de conditie betreft is het helaas in Nederland niet altijd evident 
dat de küren ieder dag doorgereden worden meestal door gebrek aan ijstijd, hoewel het zeker aan het verbeteren is. 
De trainingen waren in ieder geval een optimale voorbereiding op het wedstrijdseizoen waar de SKNers tot nu toe 
trouwens 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 altijd de Gemeente Den Haag uit die ons steunen 
en we waren blij verrast en vereerd met het bezoek 
van de Wethouder van Zorg, Jeugd, Volksgezondheid 
en Sport Kavita Parbhudayal, die zeer onder de 
indruk was en lang en gezellig samen met enkele van 
haar ambtenaren bij de gezamenlijke Brunch 
aanwezig bleef.  Ook onze nieuwe leden van het 
Comité van Aanbeveling Alexandra Radius en Han 
Ebbelaar waren er bij samen met Paul de Leeuw, 
Tom Okker, Christine Aaftink en Lex Blom écht 
geweldig het betekent heel veel voor ons! Zeer 
inspirerend voor ons was de videoboodschap die 
door Sylvia Toth was ingesproken en door de 
aanwezigen zeer enthousiast werd ontvangen, ook 
de ondersteuning en aanwezigheid van De Uithof is 
voor ons enorm belangrijk. Van de Raad van Toezicht 
gaven voorzitter Guus Smits en Julian Carroll Acte de 
Presence. 

           
                               L naar r. Tom Okker, Lex Blom, Joan Haanappel, Paul de Leeuw, 

       Christine Aaftink, Alexandra Radius, Han Ebbelaar en Sjoukje Dijkstra 
 
En zo was deze ochtend een feestje met velen van onze vrienden die ons al vanaf het begin steunen en samen met 
ons het feit vierden dat het SKN gelukt is in zes jaar tijd 25 zevendaagse kampen te organiseren! 
 
De talenten werden tijdens het rijden van hun korte kür enthousiast aangemoedigd en men bespeurde heel duidelijk 
veel vooruitgang wat ook goed te zien is aan de internationale resultaten tot nu toe.  



                                             

                                                                                                                                                                                           

 
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. 
 

 
Verplaatsing SKN-logo van rechter voorkant naar linker 
bovenarm 

Wellicht is het u al opgevallen, maar het SKN-logo op de KNSB-
presentatiekleding is verplaatst naar de linker bovenarm. In de afgelopen 
jaren trof u ons SKN-logo goed zichtbaar aan op de rechter voorkant van 
het trainingsjack van de rijders, evenals dat van onze hoofdsponsor. We 
konden in overleg met de rijders beschikken over 2 logo’s.  
 
Het nieuwe seizoen was begonnen toen de KNSB aangaf met KPN en Daikin 
zelf 2 hoofsponsoren te hebben. Zij dienden op de voorkant van het 

trainingsjack te staan, SKN op de linker bovenarm, KNSB op de rechter bovenarm, Fila op de rechterschouder en een 
eventuele toekomstige sponsor van KNSB op de linkerschouder. Wij vinden dit besluit van de KNSB teleurstellend, 
aangezien we 1 logo kwijtraken en de zichtbaarheid van het andere logo verkleind is. De argumentatie is dat hiermee 
gelijkschakeling plaatsvindt van het sponsorbeleid van de KNSB voor het kunstrijden en de andere secties van de 
KNSB. Als die gelijkschakeling in het sponsorbeleid, gelijke tred zou houden met de financiële ondersteuning van het 
kunstrijden, is daar iets voor te zeggen. Maar dat is niet het geval. En tevens vinden wij dit besluit, gezien de 
substantiële financiële bijdrage/sponsoring die SKN al meer dan 6 jaar bijdraagt aan toptalent in het kunstrijden, 
zowel individueel als collectief, onbegrijpelijk en niet terecht. 
 
Prestaties en bijzonderheden tot nu toe: 
 

 
Anne Lurling wint “Skate Southern” in Engeland.  
Onze jongste SKNer Anne Lurling (12) wist in september in de Categorie Basic 
Novice met 35.11 deze internationale wedstrijd uitstekend te winnen, er waren 
20 deelneemsters. 
 
In november werd Anne ook eerste bij de tweede selectie wedstrijd voor 
deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen  
 
 
 
 
 

 
 

Lenne van Gorp 
 In september ging Lenne naar Riga voor deelname aan de ISU Junior Grand Prix, er waren 
36 deelneemsters uit 31 landen. Tijdens de korte kür kwam ze gemotiveerd en 
zelfverzekerd over en met 40.92 werd ze 24ste. 
 
In de lange kür nam zij nog al wat risico wat moedig was en met een totaal van 113.70 
eindigde ze in de einduitslag als 23ste 

 

Lenne heeft tot nu toe een lastig voorseizoen achter de rug met een enkel/been blessure 
die nog al lang duurde. Gelukkig is zij nu weer compleet in de running. 



                                             

                                                                                                                                                                                           

 
 
Melissa Hopman 
 
Melissa presteerde goed in november bij de Icelab International Cup in Bergamo. 
In een Advanced Novice deelnemersveld van 37 wist zij met vooral een goede lange kür 
met 78.70 de 10de plaats in het totaal klassement op te eisen 
 
 
 
 

 
Mikai van Ommeren 
 
Mikai reed vooral een uitstekende lange kür bij haar eerste grote wedstrijd in de Categorie 
Junioren in Tallinn in november. Na haar korte kür die niet helemaal naar wens verliep 
stond ze op de 16de plaats in het klassement. 
Maar met vier triples en twee dubbele axels in haar mooi gereden vrije kür klom zij met 
een totaal van 112.41 op naar de 8ste plaats. Een mooi debuut van haar in deze hogere 
categorie. 
Dani Loonstra ( DDD) werd 9de en Isabella Smit ( KAT) 15de. 
 
 
 

Lindsay van Zundert: 
Voor Lindsay begon het seizoen al in augustus met deelname aan haar eerste ISU 
Junior Grand Prix in Courchevel. In een deelnemersveld van 35 rijdsters werd zij 
uitstekend 21 ste met 126.51 punten waarmee zij al direct verzekerd was voor 
deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen. In oktober tijdens de eerste 
KNSB-cup schaatste zij met 130. 13 overtuigend naar de eerste plaats.  
 
Van 10-17 november is er door de KNSB een uitzending geweest naar Tallinn, Estland. 
In de Categorie Junioren waren er vijf rijders die in aanmerking kwamen voor deze 
uitzending, waaronder Lindsay. Bij deze ISU Tallinn Trophy behaalde zij mooi de 6e 
plaats met 124.39 punten. In Budapest ging het in december bij de ISU Santa Claus 
Cup nóg beter. Bij de korte kür werd zij met 51.64 eerste, in een deelnemersveld van 
23 werd zij uiteindelijk tweede en verbeterde zij haar ISU score ( PB) met 11 punten 
naar 135.78.  
 
Lindsay’s doel voor het tweede deel van dit seizoen is als het even kan deelname aan 
de Wereldkampioenschappen Junioren (WKJ) van 2-8 maart 2020 in Tallinn. Omdat 

Lindsay haar TES (technische) score al behaald heeft in het seizoen 2018-2019 komt zij mogelijk in aanmerking voor 
deelname aan deze wedstrijd. Momenteel staat Lindsay op de 1e plaats in de ranking hiervoor. Nederland beschikt 
over maximaal 1 startplaats voor de dames junioren. 
 
Naast het Nederlands Kampioenschap staan er voor Lindsay voor het tweede deel van het seizoen al de volgende 
wedstrijden op de planning; 

18 en 19 januari 2020, KNSB-cup 3 te Alkmaar. Deze verplichte wedstrijd is onderdeel van de selectienormen 
voor het WKJ. 
31 januari t/m 1 februari 2020, internationale Ice Talent Trophy te Hasselt 
4 februari t/m 9 februari 2020, uitzending KNSB naar Oberstdorf, Bavarian Open (ISU) 
20 februari t/m 23 februari 2020, Challenge Cup te Den Haag (Nederlands Kampioenschap) 
2 t/m 8 maart 2020, WKJ  
13 maart t/m 15 maart 2020, Coupe du Printemps, Kockelschreurer te Luxemburg (ISU) 



                                             

                                                                                                                                                                                           

 
          Bericht van Thomas Kennes 

 
Inmiddels zijn we alweer halverwege het seizoen 2019/2020. Het begin van het seizoen 
was moeizaam en waren er wat opstart problemen. Daarna ging ik me steeds beter 
voelen en kreeg ik mijn zelfvertrouwen gelukkig terug.  
 
In Zagreb tijdens de ISU Golden Bear Trophy behaalde ik een nieuwe Personal Best 
Score bij mijn korte kür waarmee ik 3de werd, ook heb ik daar mijn punten gehaald voor 
uitzending naar de Europese Kampioenschappen in Graz.  
 
Al kort na Zagreb was de Tallinn Trophy.  Tallinn was een stabiele wedstrijd voor mij 
waar ik weer mijn nieuwe combinatie triple Salchow +triple Rittberger gedaan heb. 
Uiteindelijk ben ik daar op de 5e plaats geëindigd.  
 
Het eerst deel van het seizoen zit er nu op en ik kijk er met een positief gevoel op terug. 
Het 2e deel wordt erg spannend. Het Europees Kampioenschap wordt dit jaar 
gehouden in Graz en dáár ga ik alles op alles zetten om de finale te halen. Daarna  reis 
ik af naar  Bulgarije voor de Sofia Trophy  waarna natuurlijk in februari de Challenge 

Cup/ NK in Den Haag plaats vindt. 
 
 Ik kijk enorm uit naar het 2e deel van het seizoen, met natuurlijk begin januari eerst het SKN kamp in Den Haag. 
 

Bericht van Kyarha van Tiel 
 
In het begin van het seizoen liep het helaas door een vervelende knieblessure niet 
zoals gepland. Gelukkig heeft het niet al te veel tijd in beslag genomen en heb ik al 
bij de Golden Spin in Zagreb de ISU punten voor het WK kunnen halen. Ik ben erg 
blij dat ik die in de eerste helft van het seizoen al in de pocket had. 
 
De tweede helft van het seizoen begint met de SKN week, het is altijd weer fijn om 
met Chris Howarth te werken. Het is ook een voorbereiding op de wedstrijden 
waaraan ik in januari wil deelnemen. Dan staat o.a. de “ Helena Pajovic Trophy” in 
Servië op het programma. In februari doe ik mee aan de Bavarian Open in 
Oberstdorf en natuurlijk ook aan de Challenge Cup in Den Haag.  
 
Mijn doel is om met de aankomende wedstrijden te laten zien dat ik in vorm ben, 
en ik ga er dan ook alles aan doen om uitgezonden te kunnen worden naar de WK 
in Canada. 

 
 
NK en Challenge Cup van 20 t/m 23 februari 2020 op de Uithof in Den Haag 
 
Ook in 2020 wordt het Nederlands Kampioenschap georganiseerd binnen de internationale wedstrijd de Challenge 
Cup die van 20 t/m 23 februari as op de Haagse Uithof plaats vindt. Deelnemers moeten zich gedurende het seizoen 
kwalificeren door per categorie de voor dit schaatsseizoen vastgestelde minimumscore te behalen tijdens de 
daarvoor bestemde wedstrijden.  
 
SKN is zoals bekend voorstander van op zichzelf staande Nederlandse kampioenschappen. Dat vinden we essentieel 
voor onze sport en onze sporters. Op die manier krijg je een goed inzicht hoe onze sport ervoor staat en behouden 
de Nederlandse kampioenen de glans die zij verdienen. Wij hebben de indruk dat onze visie inmiddels breder wordt 
gedeeld. Dus wij hopen dat in het volgende seizoen daadwerkelijk het ONK en de Challenge Cup weer apart zullen 
worden verreden. 



                                             

                                                                                                                                                                                           

 
Maar dat neemt niet weg dat we de deelnemers aan het ONK/Challenge Cup heel veel succes toewensen met hun 
training en voorbereiding om hun beste prestaties te kunnen laten zien. En ook de organisatie en de vrijwilligers 
wensen wij alle goeds toe om er weer een prachtig evenement van te maken! 
 

 

 

 

Hoe gaat het met Caya Scheepens 
 
Caya is na leerzame trainingsweken in Canada afgelopen zomer helaas tot het moedige 
besluit gekomen om dit schaatsseizoen aan haar voorbij te laten gaan. Haar enkelblessure 
werd niet verholpen en de instabiliteit werd groter en de pijn steeds meer. Na vele 
onderzoeken door verschillende orthopeden bleef de blessure bestaan. Uiteindelijk  
is Caya in oktober naar Dr.Kerkhoffs in het AMC verwezen en bleek na uitgebreid 
onderzoek dat een operatie nodig was om de topsport weer op nivo te kunnen herpakken. 
Hij constateerde een breuk en dood bot waardoor de instabiliteit en toenemende pijn 
verklaarbaar werd. Aan Caya de keuze om wèl of niet te opereren.  
 
Caya's passie ligt bij het schaatsen en zij kan en wil nog geen afscheid nemen van de 
topsport dus maakte ze de keuze om geopereerd te worden. Op 3 december is ze 

geopereerd naar grote tevredenheid van de artsen. Hierop volgt nu een revalidatieproces dat sneller gaat dan 
verwacht. De krukken zijn niet meer nodig en Caya kan haar enkel weer licht belasten. Twee keer per week werkt ze 
aan stabiliteit en kracht en daarnaast nog core en conditietraining bij haar personal coach. Eind januari gaat ze voor 
controle terug naar Dr. Kerkhoffs en zal er beslist worden of ze het schaatsen mag hervatten. Eind februari volgt er 
dan een MRI scan en zal gekeken worden of ze de sprongen weer mag oppakken.  
 
Tot op heden positieve berichten die maken dat Caya weer vertrouwen krijgt in de opbouw en hervatten van de 
door haar zo geliefde sport. 

Caya wil iedereen bedanken voor de lieve en steunende berichtjes, kaartjes en bezoeken. 

 
Volgende SKN-Kampen op de Uithof in Den Haag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      
 

Het tweede deel van de wedstrijdkalender 2019-2020 kunt u vinden op onderstaande link  

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

 
 

                                          Donderdag 2 januari t/m maandag 8 januari 2020 
  Maandag 23maart t/m zondag 29 maart 2020 

                           Maandag 6 juli t/m zondag 12 juli 2020     
                                                                   

                                                                           

                                                                       

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


                                             

                                                                                                                                                                                           

Franse top choreograaf Benoit Richaud terug in SKN- maart kamp. 
 
Benoit was eerder al in 2016 en 2017 werkzaam in ons maart trainingskamp, waar altijd heel hard aan 
schaatsvaardigheid en houding plus in hoeverre mogelijk aan uitstraling gewerkt wordt. 
 
Tegenwoordig is Benoit wereldwijd een gevraagde choreograaf zo werkt hij o.a. met de Japanner Daisuke Takahashi, 
de Amerikaanse Kampioene Bradie Tennell en de Olympisch kampioenen paarrijden Aljona Savchenko en Bruno 
Massot. 
 
Wij kijken er naar uit weer met hem samen te kunnen werken.   
 

                                 
 

Benoit Richaud aan het werk 
 
Sjoukje Dijkstra glanst op 60ste Sportgala 
 
Sinds 1951 wordt tijdens het Sportgala de “Beste Sporter van het jaar” gekozen, er was toen nog geen onderscheid 
tussen sportman en sportvrouw. In 1959 60 jaar geleden werd het aangepast en dit feit werd een aantal weken 
geleden groot gevierd. Sjoukje en Leontien van Moorsel (wielrennen) hebben de prijs ieder 6 keer gewonnen, 
Sjoukje won ze als enige achter elkaar van 1959-1964. In 1975 werd de prijs óók gewonnen door kunstrijdster Dianne 
de Leeuw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

                                                                                                                                                                                           

Dancing on Ice 
 
Leuk dat Dancing on Ice na vele jaren weer op de buis te zien is! 
SKN hoopt dat er net als 13 jaar geleden weer veel kinderen enthousiast worden en aan onze sport beginnen. 
Laten we niet vergeten dat o.a. Kyarha van Tiel toen aan de buis gekluisterd zat en dat heeft tot nu toe al tot 
deelname aan EK en WK geleid …dus wie weet. 
  

                
 
 
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 en onze ondersteuning verder vergroten. Wij vinden het fantastisch dat u het 
Nederlandse kunstrijden een warm hart toedraagt. 
                                                                         
Maar het allerbelangrijkste is dat er in alle leeftijdsgroepen mede dankzij u veel beter wordt gepresteerd. En dat 
bijvoorbeeld Kyarha van Tiel nu al de punten gehaald heeft voor deelname aan de WK in Canada. Of zij ook 
daadwerkelijk uitgezonden wordt ligt aan haar prestaties in de komende maanden. 
 
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. 
 

http://www.sknfonds.nl/
http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/


                                             

                                                                                                                                                                                           

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, Elly Anakotta-Manuputty, 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, Willem van Dijk, Rita van Doorenmaalen, Fred van Dorp, 
Paul Engel, Jan van den Elshout Kunsthandel, Adie Erkelens-Lamers, Henk+Troy Engelbracht Hunter,  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, Herman Quarles van Ufford, 
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, Priscilla en Claudia Smol, Arie van der Spek, 
Willem Tates, Carole Thate, Johanna Themelakis-Dijkstra, Ronnie Tober, 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  2019/2020 

 
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 2020/2021 direct na de NK/CC 
bekend gemaakt zal worden. 

 

            
 
 
 

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 

 
 

 
 

mailto:info@sknfonds.nl
http://www.sknfonds.nl/

