
                         

         

       Nieuwsbrief Nr. 23            Januari 2021 

 

Beste SKN vrienden ongetwijfeld was de afgelopen week de meest gehoorde nieuwjaarswens “een beter jaar 
dan 2020”. Dat wensen wij u ook en bovendien een in alle opzichten heel voorspoedig en gezond 2021. 
Samen met een goede gezondheid en wensen om veilig te blijven, waren dat immers de dominante thema's 
van het afgelopen jaar. Hoewel 2020 een moeilijk jaar geweest is, ook voor onze talenten, zijn er zeker 
lichtpuntjes. 

Na de Nationale Kampioenschappen en Challenge Cup afgelopen februari was SKN verheugd om de selectie 
van drie nieuwe jonge SKNers aan te kondigen. Helaas moesten ze wachten tot juli om hun eerste SKN-trainingskamp mee te 
maken, ons kamp in maart werd immers geannuleerd vanwege de Covid-beperkingen. 

 Ondanks die tegenslag is het goede nieuws dat SKN erin geslaagd is om in 2020 drie van onze vier geplande trainingskampen 
succesvol te organiseren. We willen vooral de mensen bij BKV Den Bosch (juli-kamp) en bij de Uithof onze thuisbasis bedanken 
voor hun hulp en medewerking om dit te realiseren. Halverwege het jaar waren de meeste ijsbanen die normaal in de 
zomermaanden open waren weer beschikbaar voor trainingen, gevolgd door de opening van de meeste andere ijsbanen in de 
herfst. 

Terwijl coaching en training essentieel zijn voor onze sporters, zijn wedstrijden rijden dat ook. Dat was een probleem. Door de 
pandemie kon de KNSB in het najaar geen van de geplande nationale kwalificatiewedstrijden organiseren, ook internationaal 
werden de meeste reguliere wedstrijden afgelast. 

Hard trainen maar geen wedstrijden hebben om je vaardigheden te testen en te laten zien, is een moeilijke situatie voor onze 
sporters en hun coaches. Het betekent zowel fysiek als psychologisch een uitdaging. Gelukkig zijn er toch een aantal positieve 
resultaten van SKN’ers te vermelden, waar we u graag van op de hoogte brengen. 

Nederlands junioren kampioene Lindsay van Zundert maakte een indrukwekkend seniorendebuut bij de prestigieuze Nebelhorn 
Trophy in Oberstdorf. Daarna  volgde een spectaculair persoonlijk record (binnen een halve punt van WK-kwalificatie) bij de 
NRW Autumn Trophy in Dortmund  die zij ook nog heel verrassend won en twee weken later werd het zilver in Minsk bij de 
Winter Star wedstrijd. Nederlands kampioen Thomas Kennes was ook in Minsk en viel op met prachtige küren waar hij heel 
verdienstelijk 5e mee werd. 

Nu de eerste maanden van het seizoen 2020-21 voorbij zijn en ons kamp in oktober was doorgegaan, keken we met voorzichtig 
optimisme naar de tweede helft van het seizoen, ook al hielden we rekening met veel onzekerheden en dat bleek juist. Want 
inmiddels weten we dat helaas de Europese Kampioenschappen niet doorgaan en dat onze Nederlands sporters door de nieuwe 
Lockdown periode die nog tot en met 18 januari loopt weer ernstig in de problemen zijn geraakt. De Challenge Cup/ 
Nederlandse Kampioenschappen staan nog wel in de planning zoals ook de WK in Zweden. Laten we hopen dat ze doorgaan 
zodat onze sporters ondanks de huidige beperkingen kunnen laten zien dat ze zich steeds verbeteren, niet alleen in training 
maar ook door betere internationale wedstrijd resultaten te boeken. 

Nederland “klopt aan de deur” voor een Olympische kwalificatie voor de Olympische Winterspelen van 2022.  

 

Joan Haanappel 
Voorzitter 



                         

Lindsay van Zundert presteert heel goed bij haar Seniorendebuut 

De gerenommeerde Nebelhorn Trophy in Oberstdorf was eind september de eerste 
Internationale wedstrijd in Europa sinds de annulering van de Wereldkampioenschappen 
in Montreal afgelopen maart. In een deelnemersveld van 24 dames uit 14 verschillende 
landen deed de 15jarige Lindsay het heel goed met een foutloze korte kür waar mee ze 
knap zevende werd, ze wist die plek ook te behouden na de lange kür. 
Bewonderenswaardig hoe Lindsay zich presenteerde in dit sterke senioren veld een meer 
dan geslaagd debuut! 

 

 

 

Lindsay van Zundert wint overtuigend de NRW Autumn Trophy in Dortmund  

Ook bij haar tweede Senioren wedstrijd maakte 
SKNer Lindsay van Zundert Internationaal veel 
indruk. Na de vierde plaats bij de korte kür greep zij 
de volgende dag haar kans en liet zien dat zij een 
kanjer is. Met een fantastische foutloze kür maakte 
ze het waar en met een Personal Best verbetering 
van 25 punten naar 166.92 reed zij naar de 
overwinning. Het puntentotaal is in de nieuwe 
internationale puntentelling een nieuw Nederlands 
record. Een Topdag voor het Nederlandse 
kunstrijden 

                                 

Een knappe impressie van ons 29ste SKN kamp oktober 2020 gemaakt door Pietje Puck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

Het 29ste SKN-kamp van 5 t/m 11 oktober op de Uithof was een verademing 

Na een goed zomerkamp in Den Bosch was het toch fijn dat de Uithof ( onze thuisbasis) in oktober weer open ging. 
Het was een intens kamp waar heel hard en verantwoord getraind werd onder leiding van Kevin van der Perren. Dit 
samen met de aanwezigheid en inzet van de bekende Franse choreograaf Benoit Richaud maakte het soms best 
zwaar. Maar kunstrijden is nu eenmaal een hele moeilijke technische sport en dat betekent soms ook afzien en 
daarmee investeren om progressie te boeken. SKN was bijzonder trots op ons team. Zij maken allemaal net als alle 
andere sporters een moeilijk jaar mee, maar door de omstandigheden zijn zij toch ook duidelijk als sporter gegroeid .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Off Ice met Benoit                  En uiteraard ook even chillen. 
                     Naomi, Emilia, Lindsay en Lois 

Emilia Soloukhin wint Brons in Leuven 

Onze jongste SKNer Emilia Soloukhin (11)  heeft het bij Pirouette Skating 2020  in haar 
nieuwe  categorie Advanced Novice in Leuven goed gedaan. Ze werd derde met 50.43 
een mooie startvan het seizoen. 

 

SKNer Mikai van Ommeren derde bij Ticino Cup 
in Bellinzona Zwitserland 

Mikai schaatste in de categorie Junioren waar zij 
zowel bij de korte als de lange kür derde werd. 
Gewonnen werd er door Kimmy Vivienne Repond 
terwijl Sara Franzi net als Kimmy uit Zwitserland 
tweede werd. 

 

Emilia Soloukhin 

 



                         

SKNer Caya Scheepens stopt met de wedstrijdsport  

Zij was één van de eerste teamleden bij SKN . Wij bedanken Caya dan ook voor haar grote inzet en zijn mèt haar trots 
op alles wat ze bereikt heeft. Caya stuurde ons het volgende bericht: 

Hoi allemaal, 

Zoals velen van jullie weten schaats ik vanaf mijn 7de jaar. Tot op heden heb ik mijn sport vol 
passie en kracht gedaan. 

Zoals velen weten, kan ik mijn sport niet op halve kracht uitvoeren. Sinds 2,5 jaar worstel ik 
met blessures aan mijn enkel. Ik kon het verdragen, geloven dat het goed zou komen. In 
december vorig jaar ben ik geopereerd aan mijn enkel, maanden vol revalidatie en opbouwen 
leken goed te gaan, echter begon de pijn langzaam terug te komen. Steeds meer ging ik 
overwegen of ik op deze manier nog mijn topsport carrière wilde voortzetten. Het steeds 
opbouwen, blij zijn met de spoedige vooruitgang en dan weer terug gefloten worden. 

Om frustratie te voorkomen en mijn liefde voor het schaatsen niet te verliezen heb ik besloten 
om voor nu te stoppen. 

Ik blijf nog steeds trainen maar op de manier die mijn enkel kan dragen en op de manier die ik 
zou willen. 

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het geloof in mij, de ondersteuning en vooral mijn dromen die ik voor een groot deel waar 
heb mogen maken. Daarbij wil ik mijn speciale dank uitspreken naar Joan Haanappel, Sjoukje Dijkstra, alle donateurs en het 
bestuur van SKN en niet te vergeten mijn coaches Nelum Boom, Susanne en Thierry Cerez, bestuur van BKV en de KNSB. 

Veel liefs, 

Caya Scheepens 

Wij en de hele kunstrijsport zullen haar enorm missen. 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                               
 

    Onze drie SKNers van BKV na een geslaagde simulatie wedstrijd 
                                                           Van L naar R Nijne van Erp, Naomi Wessels en Anne Lurling 
 



                         

 
 
Een bericht van Lenne van Gorp  

 Beste allemaal, 

Zoals jullie misschien wel weten ben ik afgelopen april gedurende de lockdown tijdens een off 
ice training ten val gekomen en heb ik 4 enkelbanden (af)gescheurd. 
In augustus ben ik hieraan geopereerd, omdat het niet uit zichzelf wou herstellen. Er is, met 
succes, een plastiek en 2 ankers in mijn enkel geplaatst. Na 2 maanden mocht ik gelukkig mijn 
trainingen alweer hervatten. Dit was een super gevoel! 
Afgelopen december ben ik opnieuw door de mri scan gegaan om te kijken hoe de enkel eruit 
ziet en of alles goed hersteld is. Op het moment is het even wachten op de uitslag. Ik heb goede 
hoop en ik heb zin om er in 2021 weer de volle 100% te gaan geven! 
 
Dat hopen wij bij SKN ook allemaal Lenne, we missen je. 
 
 
 

 
Enkel operatie voor Melissa Hopman 
SKNer Melissa is aan haar enkel geopereerd. Verleden jaar is zij tijdens een wedstrijd door 
haar enkel gegaan waardoor er een deuk is ontstaan in haar talus botje. 
Er zijn nu gaatjes in het Bot geboord om de aangroei weer te stimuleren zodat zij geen pijn 
meer heeft en uiteindelijk weer mooie sprongen kan maken.  
Wij hopen dat de revalidatie voorspoedig gaat en dat we Melissa snel weer op het ijs zien. 
 
 
 
 
Nederlandse Top reisden midden december naar Winterstar 2020 in Minsk 
 

 
 
Nederlands Kampioen Thomas Kennes reed een mooie elegante korte kür maar 
helaas niet foutloos. Aan het einde van zijn kür opende hij de triple Lutz en met 55.92 
werd hij vierde. Bij de lange kür reed hij onder zijn kunnen met te veel technische 
fouten waardoor de kür ook wat aan glans verloor. Thomas kwam uit op een totaal 
van 152.76 waardoor hij in het klassement zakte naar de 5de plaats. 
 
 
 
 
 
 

 
Het was de eerste confrontatie tussen zesvoudig Nederlands Kampioene Niki 
Wories en Nederlands junioren Kampioene Lindsay van Zundert, die dit jaar voor 
het eerst bij de senioren start. 
 
Beide dames deden het goed bij de korte kür met Lindsay van Zundert met 56.06 
op de tweede plaats en Niki Wories op de derde plaats met 53.98. De Wit 
Russische Victoria Safanova ging aan de leiding. 
 



                         

 
 
Helaas  moest Niki zich gedurende het inrijden voor de lange kür terugtrekken vanwege een blessure. 
Lindsay reed een elegante prima kür waar zij alleen de pech had met achteruit rijden van de kant van haar schaats te 
glijden waardoor ze ten val kwam, maar ze liet zich daardoor nauwelijks uit het veld slaan. Met veel elan en verder 
foutloos reed zij haar kür uit die met 103.77 gewaardeerd werd en haar zilver opleverde. 
 
 
 
Volgende SKN-Kampen op de Uithof in Den Haag 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        

 

Lindsay van Zundert over haar succesvolle Internationale start als Seniore 
  
Afgelopen september ging ik na een lange vreemde coronaperiode vol goede moed naar de Nebelhorn trophy in 
Oberstdorf. Ik werd daar begeleid door de Italiaanse coach Lorenzo Magri. Deze wedstrijd heeft mij veel gebracht.  
En ik ben dankbaar dat de organisatoren toch hebben kunnen laten zien dat wedstrijden in deze coronatijd, met 
naleving van strikte regels, mogelijk zijn.  
 

Boven mijn verwachting haalde ik op mijn eerste buitenlandse wedstrijd in een 
nieuwe categorie bij de Senioren de7e plaats. Ik was er zonder verwachtingen  
naartoe gegaan en vond het zeker spannend omdat ik al een hele tijd geen 
wedstrijden had gereden dus dit resultaat was voor mij zeker een 
succesmoment zo aan het begin van het seizoen.  
 
Anderzijds bracht het mij ook wel in verwarring. Ik was al een tijdje niet meer 
zo gelukkig bij mijn voormalige coach Ansje Bocklandt. Toen ik deze wedstrijd 
en de trainingen daar met Lorenzo deed voelde ik mij heel gelukkig en sterk en 
ik wist dat ik snel een keuze moest maken. Dat deden we dan ook en in 
november maakte ik de overstap naar team Carine Herrijgers & Jorik 
Hendrickx. Ik vind het trainen daar heel erg leuk en ik voel mijzelf weer heel 
gelukkig en heb weer iedere dag uitdaging in mijn sport. Ook zijn beide coaches 
erg lief voor mij en ik voel me gewaardeerd. Maar het was zeker gelijk heel 
hard werken want in november stond al de uitzending naar Dortmund met 
Carine op de planning. En ik geloof dat ik daar wel heb laten zien dat de 
gemaakte overstap goed was. 

 

 
                                                                      

Maandag    4 januari    t/m Zondag   10 januari   2021 (geannuleerd) 
Maandag   22 maart     t/m Zondag   28 maart   2021 
Maandag   21 juni         t/m Zondag   27 juni       2021   (onder voorbehoud) 
Maandag     4 oktober  t/m Zondag   10 Oktober 2021                        

                                                                      

                                                                           

                                                                       



                         

Niet alleen overtrof ik mijzelf met wel 25 punten, maar behaalde ik ook mijn punten op de lange kuur voor het WK en 
reed ik een record aantal punten voor Nederland. Ook schreef ik de titel van deze voor mij tweede internationale 
wedstrijd op mijn naam. Ik kan niet beschrijven hoe het geluk voelde toen ik het Wilhelmus hoorde.  
 
 
Eenmaal thuisgekomen hoorde ik van Jorik dat we nog geen week later naar Minsk zouden gaan. Het doel was om 
daar de WK punten voor mijn korte kuur te halen. Helaas had ik een val waardoor dat niet gelukt is maar toch bleef ik 
strijden wat resulteerde in de mooie tweede plaats.  
 
Terugkijkend op deze drie wedstrijden ben ik blij dat we doorgegaan zijn en doorgezet hebben en heb ik ondanks alles 
mooie ervaringen en successen kunnen beleven. Ik kijk uit naar de Challenge Cup en hopelijk een plaatsing voor het 
WK! 
 
Ik wil wel graag SKN en in het bijzonder Joan bedanken, zij heeft ervoor gezorgd dat dit alles mogelijk voor mij gemaakt 
werd en heeft mij in alles gesteund.  
 
 
 
Zo jammer…. 
 

       
                                         

Donateursdag 2020 Uithof 
 
Het spijt ons allen bij SKN enorm dat wij dit jaar geen Donateursdag kunnen organiseren om u te bedanken en u de 
vorderingen van onze SKNers te laten zien en gewoon gezellig samen te zijn. 
Juist dat is wat wij allen zo missen, laten we hopen dat we het volgend jaar dubbel en dwars over kunnen doen!  En 
in de tussentijd blijven wij u natuurlijk informeren over de ontwikkelingen van de rijders van ons SKN-Talenten Team. 
 
Uiteraard blijven wij hen steunen om in deze moeilijke periode hun talent verder te kunnen ontwikkelen, daarvoor 
blijven financiële bijdrages 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.  
 
 
 



                         

Zonder U lukt het niet! 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun en bijdrage aan SKN en zijn dankbaar dat zo veel sponsors, donateurs en 
supporters onze toptalenten in het kunstrijden willen ondersteunen 
 
 

                                  

Maha Aitelberd, Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, Brigit Benders, Bob Berkman, Emmy Berkman, Ed van Biezen, Nicole van Biezen, 
Charlotte Bon,Vera van Brakel, Cari en Martijn Braun, Mea Braun, Julian Carroll, Marlyse & Michael Carroll, Gerda Christian, 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†, 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, Marijke Snoeck, Theo en Lia Smit-Klozen, Priscilla en Claudia Smol, Arie van der Spek, Willem Tates, Hans ten Oever, Carole 
Thate, Johanna Themelakis-Dijkstra, Ronnie Tober, Wouter Toledo †, Theadora Uniken Venema, 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/               
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