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Beste SKN vrienden  

Wij hopen van harte dat iedereen een mooie zomer heeft doorgebracht en hoogst waarschijnlijk is 
de winter voor u nog ver weg. Maar in de schaatswereld is het anders.  Wij gaan immers een 
Olympische winter tegemoet met de Winterspelen van 4-20 Februari 2022 in het Chinese Beijing. 

Eerst even terug naar afgelopen winter, toen het voor iedereen vooral lastig was door de vele 
beperkingen én een wedstrijdstop in Nederland vanwege Covid 19. Maar zoals we in onze laatste 

Nieuwsbrief al vermeldden zat er met de kwalificatie van Lindsay van Zundert voor de XXIV Olympische Winterspelen toch een 
gouden randje aan het seizoen. Dianne de Leeuw was de laatste Olympische Nederlandse kunstrijdster in Innsbruck in 1976 
waar zij uitstekend zilver won, we hebben er dus lang op moeten wachten! 
 
Gedurende de zomer is er door de SKNers heel hard getraind zowel in Nederland als in het buitenland. In deze brief meer 
informatie hierover en natuurlijk ook over ons 32ste SKN Trainingskamp afgelopen Juli in ‘s-Hertogenbosch. Vanaf oktober zijn we 
weer terug op onze thuisbaan de Uithof in Den Haag.  
 
Inmiddels is het Internationale wedstrijdseizoen al begonnen en hebben zowel Mikai van Ommeren als Lindsay van Zundert hun 
eerste wedstrijd er op zitten, in deze brief komen wij er uitgebreid op terug. 
 
Ook willen wij u erop attent maken dat we in ons januari Kamp weer een donateurs-dag organiseren waar onze SKNers zullen 
demonstreren en u laten genieten van hun korte wedstrijd Kür, waarna er een gezamenlijke koffietafel is. Voor Lindsay van 
Zundert kan dit een soort “send off” naar haar eerste Olympische Spelen zijn. Het zou dus wel erg fijn zijn als u op de 
Sponsor/Donateurs dag vrijdag 7 januari 2022 aanwezig kunt zijn, verder op in deze brief meer informatie daarover. 
 

 
Joan Haanappel 
Voorzitter 
 

SKN Secretaris Peter Hordijk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Wij zijn trots op hem en feliciteren Peter namens ons allen van 
harte! In zijn woonplaats Den Haag werd hij door Burgemeester 
Jan van Zanen toegesproken. Peter zet zich als vrijwilliger al vele 
jaren in op diverse terreinen. Dit naast zijn drukke 
werkzaamheden bij de politie. Hij doet dat met veel 
enthousiasme en deskundigheid en er is hem niet snel iets te 
veel. In de speech van de burgemeester werden ook zijn 
activiteiten in het kunstrijden belicht en vooral ook datgene wat 
hij voor SKN doet. Zijn oudste dochter Danielle had de eer hem 
de bijbehorende versierselen op te spelden. 
 



                         

 

Eerste ISU  Challenger voor Lindsay van Zundert  

Sterke opening van het Olympisch seizoen met de 7de plaats bij de Lombardia Trophy in Bergamo. 
 
In een deelnemersveld van 32 rijdsters uit 20 verschillende landen deed Lindsay veel ervaring op bij haar eerste 
internationale wedstrijd van het seizoen. Ze begon met een foutloze korte kür waarin ze voor het eerst een triple-
triple sprong. Niet alleen dát, ze sprong ook een van de moeilijkste combinaties triple lutz-triple toeloop. 
 
Lindsay reed elegant zoals we van haar gewend zijn op muziek gezongen door Imelda May. 
Wat vooral op viel was de verbetering van haar schaatskwaliteit en dat is zo belangrijk vooral als je op langzame 
muziek rijdt. Het leverde 57.90 op en de zesde plaats. 
 
 

Met een schitterende nieuwe lange kür ook van choreografie voorzien 
door Benoit Richaud liet ze zien dat ze uit het goede hout gesneden is 
als topsporter. Ze opende de kür met de triple lutz-triple toeloop die ze 
voor het eerst de dag ervoor succesvol probeerde in de korte kür en 
ook nú lukte het weer. 
 
Helaas viel ze twee keer in deze technisch hoogwaardige choreografie 
bij de triple flip en de tweede lutz. Daar mee zakte ze één plaats in het 
totaalklassement naar de 7de plaats met een totaal van163.36. 
Absoluut een goed resultaat bij de eerste internationale wedstrijd van 
het seizoen. Een seizoen dat nu door gaat tot eind maart (WK) en laten 
we niet vergeten met in februari de Olympische Spelen! 
         

          Lindsay met haar coach Carine Herrygers 
 
Definitieve kwalificatie Olympische Spelen Beijing 2022 

 
Door haar geweldige prestatie tijdens het afgelopen WK in Stockholm heeft Lindsay voor 
Nederland een Olympische ticket behaald. Hiermee heeft zij voldaan aan de prestatie-eisen die 
door NOC/NSF na overleg met de KNSB zijn opgesteld. Deze zijn: eenmaal top 16 tijdens de WK 
2021 of tweemaal minimaal de score van de 12e plaats van het WK 2019. Voor de dames is dat 
186 punten. Naast Lindsay kan ook oud-SKNer Niki Wories nog voldoen aan de prestatie-eisen 
door alsnog 2x 186 punten te behalen. Als dat het geval is, gaat een door de KNSB opgestelde 
interne selectieprocedure van start.  
 

Eerste ISU Junior Grand Prix voor Mikai van Ommeren in Courchevel   

 

Mikai was de eerste van de SKNers die dit seizoen in September internationaal aan de 
start kwam.  

Mikai reed een elegante en interessante korte kür, helaas viel ze bij de triple Flip. De 
jury waardeerde haar met 41.26 waarmee zij 12de werd. In de lange kür die net als de 
korte kür nieuw is, verdedigde zij die plaats met een totaal van 116.61 heel netjes door 
er echt voor te gaan. Met de 12de plaats bij haar eerste Junior Grand Prix boekt Mikai 
een goed resultaat. 

 



                         

Wij stellen u voor aan een nieuwe SKNer: Jolanda Vos (TKV) 
 

Jolanda is 15 jaar, komt uit Sprang Capelle en komt dit seizoen voor het eerst uit in 
de categorie junioren, zij was in 2018 al Basic Novice Kampioene van Nederland. 
 
Haar laatste wedstrijd dateert door de Corona omstandigheden van maart 2020. 
Haar beste resultaat bereikte ze in Hasselt met 78.61 in de categorie Advanced 
Novice. Ze traint nu bij Carine Herrijgers die ook Lindsay van Zundert onder haar 
hoede heeft. 
 
Jolanda heeft van de zomer haar MAVO Diploma gehaald en zit nu in de 
topsportklas van het Sint Joris College in Eindhoven waar ze nu de HAVO opleiding 
doet. 
 
Afgelopen zomer bezocht Jolanda ook het trainingskamp van de bekende Russische 
trainer Alexei Mishin in Courchevel, wat een geweldige ervaring was.  Zij heeft ook 
veel opgestoken van de trainingen van de top Russen 
 

Combinatie trainen en huiswerk in Coronatijd! 
 

 
                                                                      
Onze jongste Emilia Soloukhin maakt haar huiswerk tussen ijstrainingen in op de 
parkeerplaats voor de ijsbaan in de auto van haar mama, niet ideaal maar er was 
geen andere optie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veel technische vooruitgang bij onze SKNers en hoe hebben ze van de zomer getraind?         

 

Naomi Wessels heeft nu ook de triple Salchow onder de knie. 

                
 Nijne van Erp beheerst nu zowel de dubbel Rittberger- dubbel Axel als de  
                       dubbel Lutz- dubbel Axel.    

             

 

                                                  

                                          Emilia Soloukhin is heel blij met het landen van de triple Rittberger.  



                         

 
 
Ook Mikai van Ommeren (BKV) laat weten dat ze haar repertoire steeds meer 
uitbreidt, nu met een nieuwe sprong combinatie: dubbel Axel-Euler triple 
Salchow en ook met de triple Lutz.  Mikai was van de zomer in het Franse 
Vaujany bij het trainingskamp van Florent Amodio. De bekende Spaanse 
toprijder Javier Fernández was daar ook aanwezig en heeft beide küren van 
Mikai van choreografie voorzien. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mikai van Ommeren met Javier 
Fernández links en Florent Amodio 
 
Naomi Wessels (BKV) 
 
Natuurlijk heb ik ook deze zomervakantie niet stil gezeten. Twee weken heb ik 
geen ijs gezien maar wel conditioneel getraind met off-ice, pilates, conditie, 
rotaties en lenigheid. Na twee weken ben ik gaan trainen bij DDD in 
Dordrecht. Daar trainde ik met de coaches van DDD en Maja Luther. Het was 
heel tof om met andere rijders en coaches te werken. 
 
In week 4 zijn we met de familie op vakantie gegaan naar Denemarken, en 
jawel bij ons vakantiepark was een ijsbaan. Natuurlijk had ik mijn schaatsen in 
de koffer dus kon ik elke dag in de vroege uurtjes trainen op een ijsbaan 
helemaal voor mezelf .   
 
Week 5, was er training met mijn club BKV in Dordrecht.  De week erna ging de ijsbaan in Den-Bosch weer open, en 
was er een schaatskamp van mijn eigen club.  Daarna was de zomervakantie voorbij, en ging mijn normale 
trainingsprogramma in Den-Bosch weer van start. Op naar het wedstrijdseizoen en het volgende kamp van SKN, heel 
veel zin in! Liefs Naomi.  
 
Nijne van Erp (BKV) 

Na mijn eerste jaar op de middelbare school goed te hebben afgesloten, was er eerst een 
vakantie met de familie op het eiland Ibiza. Na deze zonnige vakantie heb ik het Klassiek 
Pilates opgepakt bij mijn personal pilates coach Marijke. Daarna heb ik een week 
Bootcamp on ice gehad in Hasselt olv Carine Herrygers en Jorik Hendrickx. Ik heb tijdens 
dit kamp in de hengel aan een paar tripels mogen werken olv Michael Heintges. Dit vond 
ik supergaaf! 
 
Na dat kamp heb ik een week in Dordrecht getraind, de Dynamic Dord Days olv Marieke 
ter-Kruithof en Nicole Goossens, waarna ook mijn eigen trainers Nelum Boom en Thierry 
Cerez naar Dordrecht zijn gekomen. Helaas heb ik daar tijdens een warming-up mijn enkel 
omgezwikt. 
 
Daardoor kon mijn BKV-kamp op “eigen ijs” in Den Bosch helaas niet doorgaan voor mij. 
Samen met mijn fysiotherapeute en coaches ga ik ervoor zorgen fit te blijven en zodra het weer mag en kan ga ik het 
ijs weer op. Ik heb heel veel zin in het nieuwe wedstrijdseizoen om mijn küren te laten zien! 



                         

 
Emilia Soloukhin (TKV)  

Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie, mijn zomer was heel leuk en had veel onvergetelijke momenten. 

Eerst had ik een leuk SKN-kamp in Den Bosch met Kevin en Silvie. Het was fijn om alle meisjes terug te zien!!! 
Daarna had ik nog 2,5 weken kamp in Frankrijk: Pralognan-la-Vanoise waar veel beroemde internationale trainers en 
atleten waren. Ik kreeg daar skatingskills van Benoit Richaud en jumps met mijn eigen trainer Ansje Bocklandt en 2 
trainers uit Rusland: Alexandra Proklova en Sergej Rosanov. Maar het leukste vond ik het Gala met schaatsers die 

quads sprongen het was heel motiverend voor me om te kijken naar de mooie en 
coole kunstschaatsers die elk een kür op het Gala lieten zien. 
Daarna waren we nog met familie en vrienden op vakantie in de Italiaanse bergen, 
daar hebben we een paar meren, stranden, en een kermis bezocht.  
Ook de verjaardag van mijn broertje Robert (8) heeft in ons vakantiehuisje met een 
zwembad plaatsgevonden. 
Aan het einde van de vakantie moest ik me klaar maken voor het nieuwe schooljaar. 
Ik ga nu namelijk naar de middelbare school wat heel spannend is voor me. Nieuwe 
vakken, regels, vrienden, leraren, waar ik allemaal aan moet wennen.  
Maar ik weet zeker dat het een top schooljaar en schaatsseizoen wordt. 
Graag zie ik jullie op de wedstrijden binnenkort, veel succes iedereen!!! 
Met veel dank aan alle mensen die mijn zomervakantie leuker hebben gemaakt!!!  
  
Groetjes, Emilia xxx 

 
Melissa Hopman (AIJC)  
 
Mijn revalidatie gaat goed, maar met een complexe botbreuk moet ik veel 
geduld hebben. 
De eerste voorzichtige sprongen heb ik alweer gemaakt, en dat voelde 
goed!  
Ik ben heel blij dat alles goed gaat en hoop mijn trainingen verder snel 
positief te kunnen uitbreiden. Later dit seizoen hoop ik dan weer mee te 
kunnen doen met een wedstrijd. Tijdens de zomer ben ik hard bezig 
geweest om mijn kracht weer op pijl te krijgen.  
Mijn doel is om zodra het kan weer op niveau te komen en natuurlijk nog 
een beetje extra.  
 

Lois Libregts (TKV) 

Afgelopen zomer zijn we al vroeg van start gegaan met trainingskampen in het 
buitenland.  
Dit kon omdat ik in Mei mijn eindexamen heb gedaan en tevens omdat we 
'eindelijk' weer getest en wel mochten reizen na een periode van meer dan 1,5 jaar 
waar Corona de hoofdrol speelde. 
 
Het was enorm fijn en inspirerend om deel te mogen nemen aan het trainingskamp 
van Prof. Mishin in Courchevel, Frankrijk! Zeker ook omdat we ook al lang geen 
wedstrijd prikkels hebben gehad. Samen trainen met de Russen was voor mij een 
langgekoesterde wens die nu ineens uitkwam. Samen met coaches Carine en Jorik 
en het team hebben we dan ook super kunnen trainen en kwamen we piekfijn 

terug uit Frankrijk. Al kort daarna startte een lange reeks van trainingskampen met een heel fijn SKN Kamp met 
coaches Kevin en Sylvie, een kamp in Mechelen, een trainingskamp in Slovenië en een kamp in Hasselt.  
 



                         

 
Deze week ben ik aan een nieuwe opleiding begonnen 'Marketing en Communicatie' bij de Young Talent Academy in 
Nijmegen, een MBO-Opleiding speciaal voor jonge sporters. De trainingen zijn in Nederland ook weer opgestart in 
Eindhoven en Tilburg (TKV).   
 
Met wederom een NOC*NSF Talentstatus, een prima sporttest, een nieuwe school, twee nieuwe küren en 
wedstrijden in het vizier hoop ik dit seizoen weer 'echt' te mogen schaatsen!  
Na zo een lange tijd zonder wedstrijden kijk ik enorm uit naar het wedstrijdseizoen 2021-2022! 
 
Lindsay van Zundert (TKV) 

De Olympische voorbereidingen van Lindsay van Zundert 

In april 2021 zijn mijn voorbereidingen voor het aankomende seizoen van start 
gegaan. Dit is het seizoen waarin ik alles wil geven om mijn droom, deelname aan 
de Olympische Spelen in Beijing 2022, waar te maken. Ik kijk nog steeds met veel 
trots terug op mijn WK-prestatie waarbij ik het Olympisch-ticket voor Nederland 
binnenhaalde. Dit was voor mij de motivatie om deze zomer keihard aan de slag 
te gaan. Voordat ik u ga vertellen hoe ik deze voorbereidingen van de zomer 
ingevuld heb, wil ik eerst mijn dank uitspreken richting Stichting Kunstrijden 
Nederland en hiermee ook de SKN Sponsors, Donateurs en Supporters. Ook wil ik 
graag Sylvia Tóth in het bijzonder bedanken voor haar extra financiële steun voor 
mij. Zonder deze steun had ik van de zomer niet zo’n intensief en uitgebreid 
trainingsprogramma kunnen volgen.  
 

Eind april - begin mei  Ben ik naar het plaatsje Brig-Gliss in Zwitserland gereisd om daar twee nieuwe programma’s 
(korte kür en lange kür) te laten maken. De Choreograaf voor deze küren is Benoit Richaud die ook al twee jaar de 
Choreograaf was van mijn korte küren. De muziek die we kozen zijn “Writings on the Wall” uit een film van James 
Bond en “Allegria “van Cirque du Soleil.  
Daar vóór trainde ik al vaak zomers tijdens kampen met Benoit in Courchevel en was hij meerdere keren te gast in 
SKN-kampen. Daarna ging het naar Egna in Italië. Daar heeft Benoit samen met Lorenzo Magri aan mijn sprongen in 
mijn nieuwe küren gewerkt.  
 
Half mei 2021 Omdat ik in het examenjaar van de MAVO zat heb ik half mei een kleine 
tussenstop gehad om te studeren. Gelukkig heb ik mijn diploma behaald.  
 
Half Juni - eind juni 2021 Het stond altijd al op mijn Bucket-list om een keer met Alexei 
Mishin te mogen trainen. Dankzij de inzet van Joan Haanappel vertrok ik half juni naar 
Courchevel in Frankrijk om daar te leren van deze Russische Professor. Daarnaast was het 
ook supergaaf om te mogen trainen met zijn leerling Elizaveta Tuktamysheva, 
Wereldkampioene 2015 én die bij de laatste Wereldkampioenschappen het Zilver won. Een 
geweldig voorbeeld en inspiratie voor vele schaatsers. Daarna heb ik het Peak Ice camp in 
Courmayeur gevolgd. Hier kon ik weer samen met Benoit werken aan mijn küren, 
daarnaast was ook de bekende Sergey Rosanov uit Rusland aanwezig waar ik iedere dag 
mee heb getraind om mijn sprongen te verbeteren en met de Rusische Sasha Proklova heb 
ik mijn pirouettes verbeterd.  
 

                     Lindsay met Alexei Mishin                                                                                                                                                                                                                                             
 
Juli - half augustus 2021 Eindelijk was het zover; het SKN-kamp in Den Bosch. Hier heb ik gedurende vijf dagen 
kunnen trainen met twee geweldige coaches uit België; Kevin van der Perren en Sylvie de Rijcke. Daarnaast was het 
ook fijn om alle SKN’ers weer te zien. De rest van de maand juli en augustus heb ik bij mijn eigen coaches getraind in 
Mechelen, Slovenië en Hasselt. 
  



                         

 
Half augustus 2021 Boven verwachting mocht ik nog twee weken gaan trainen in Ierland bij SKN- coach Kevin van 
der Perren en Jenna Mccorkell. Daar is heel hard gewerkt aan het totaalplaatje van mijn küren zodat ik goed 
voorbereid naar mijn eerste wedstrijd van het seizoen de Lombardia Trophy in Bergamo kon gaan.  
 
En nu? Kijk ik uit naar het volgende SKN-kamp in Den Haag half oktober en het Peak Ice camp eind oktober in 
Courmayeaur.  
 
Het 32ste SKN Kamp in Juli was een feestje! 
 

Onder leiding van de twee Belgische trainers 
Silvie de Rijcke en Kevin van der Perren werd 
er in het Sportiom in Den Bosch heel hard en 
veelzijdig getraind. 
Het viel op dat het werken met twee trainers 
een succesformule is omdat de sporters 
individueel heel veel aandacht krijgen en op 
die manier veel werk verzet wordt. Er is daar 
door genoeg tijd om alle aspecten van onze 
moeilijke sport aan te pakken en dat is de 
bedoeling. 
Het volgende SKN Kamp is in oktober op onze 
thuisbasis De Uithof in Den Haag van maandag 
11t/m vrijdag 15. 
                         
                                                                    

        Silvie de Rijcke, Joan Haanappel en Kevin van der Perren met SKNers   
 
 
 
Volgende SKN-Kampen op de Uithof in Den Haag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdkalender  

Ieder jaar vermelden wij op onze website de wedstrijdkalender met belangrijke nationale en internationale 
wedstrijden waar SKNers aan kunnen deelnemen.           http://www.sknfonds.nl/wedstrijdkalender/ 

   

       Maandag 11 oktober  t/m Vrijdag 15 oktober 2021 
       Maandag 3 januari  t/m Vrijdag  7 januari 2022 

    Het maart/april 2022 kamp wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt 

 

                                                                       

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


                         

Van de SKN Penningmeester 

In 2012 werd ik door Joan gevraagd om penningmeester te worden van haar Stichting Kunstrijden Nederland, 
inmiddels de Joan Haanappel Stichting Kunstrijden Nederland. Ik ben geen kunstschaatser, maar deed veel andere 
sporten, vooral met een bal. Ik was verrast door de vraag van Joan, maar omdat ik haar zo aardig vind zei ik na enig 
aarzelen :“ja”. 

Ik bekleed deze functie dus nu al bijna 10 jaar en in deze periode hebben wij ons 
best gedaan om de doelstelling, Nederlandse toptalenten in het kunstrijden te 
ondersteunen, het kunstrijden weer internationaal op de kaart te zetten en een 
Nederlandse rijder/ster naar de Olympische Spelen af te vaardigen, waar te maken. 
Joan huurde topcoaches in, selecteerde veelbelovende jonge rijders en rijdsters en 
organiseerde viermaal per jaar een trainingskamp in de Uithof in Den Haag voor 
deze geselecteerden.  
Er werden succesjes geboekt met rijders als Thomas Kennes, Niki Wories, Kyarha 
van Tiel en Caya Scheepens. Joan en Sjoukje en ook Mary waren de kenners van de 
sport en waren dag en nacht in touw om onze geselecteerden te begeleiden en te 
stimuleren.  
 
 
 

  Ruud Onstein, SKN Penningmeester 
 
Die trainingskampen kosten veel geld, tussen de €10 en €15.000 per kamp. In de beginperiode hadden we in 
Euronics een hoofdsponsor waardoor dit beleid mogelijk werd gemaakt. Daarnaast interesseerden Joan en Sjoukje 
en alle andere bestuursleden hun sociale netwerk om het mooie initiatief van Joan te steunen. Het jaarlijkse 
inkomen door middel van giften van de vele donateurs en de sponsor Euronics plus de hulp van de Uithof, die het ijs 
gratis ter beschikking stelde, de Amsterdamse IJsclub die het initiatief van Joan van harte ondersteunde met een 
jaarlijkse gift, evenals de afdeling TopSport van de Gemeente Den Haag en de stichting van Sylvia Toth, FILA als 
kledingsponsor, en San Twee, paramedische begeleiding, slaagden wij er in het ambitieuze programma te 
verwezenlijken.  
 
De grote zorg bleef, hoe komen wij aan voldoende financiële middelen om ons programma te kunnen voortzetten. 
Dat werd een acute zorg toen Euronics werd overgenomen en de nieuwe combinatie het sponsorcontract niet 
verlengde. Onze financiële positie kreeg een volgende knauw toen de Covid pandemie twee jaar geleden uitbrak. 
Veel donateurs haakten af, min of meer een logisch gevolg van de lockdown die Nederland trof. Er was even geen 
geld voor andere dingen zoals de Stichting van Joan.  
 
Door een legaat van oud kunstschaatser Wouter Toledo konden wij het hoofd boven water houden. In deze 
moeilijke tijd was er ook een lichtpuntje. De jeugdige Lindsay van Zundert viel op door haar prestaties tijdens onze 
kampen en bij nationale en internationale wedstrijden. Wat goed is komt snel zei de pionier van de Nederlandse 
Sportjournalistiek, Joris van den Bergh, reeds en Lindsay bevestigde deze stelling. Zij behaalde op het laatste WK als 
nieuwkomer de 16de plaats en verdiende daarmee een ticket naar de aanstaande Olympische Winterspelen.  
 
Deze Olympische Spelen zijn al over 6 maanden. De voorbereiding van Lindsay op dit evenement is in volle gang, 
maar kost onevenredig veel geld en dat is er niet. Van de KNSB is tot op dit moment nog geen toezegging ontvangen 
dat een deel van deze kosten vergoed gaan worden. En ook van NOC/NSF is er nog geen groen licht met betrekking 
tot financiële steun. Tot nu toe heeft onze Stichting enorme bedragen voorgeschoten, zonder te weten of we hier 
een deel van terug krijgen. Wij maken ons dus zorgen. Zorgen die deels opgelost kunnen worden als al onze 
donateurs nog eens willen bekijken of zij kunnen meehelpen om van de deelname van Lindsay aan de OS een succes 
te maken en dat zij optimaal voorbereid aan de start komt daar. 
 
Helpt u ons? Heel graag. Dank u wel bij voorbaat. http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/  
Joan Haanappel Stichting Kunstrijden Nederland, Rabo Bank Haarlem, IBAN: NL60RABO 0154 3887 34 

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


                         

SKN Donateursdag 2022 
 
De Donateursdag is vrijdag 7 januari 2022 u bent welkom vanaf 11.30. Om 12.00 uur rijden onze SKNers hun korte kür. 
Aansluitend is er een gemeenschappelijke koffietafel waar u ook de kans krijgt met onze sporters kennis te maken. Wij hopen 
dat u komt, ook om dan Lindsay veel succes te kunnen wensen. 
                               
Zonder U lukt het namelijk 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 met resultaat een Olympisch ticket voor 2022. Met uw hulp zullen we 
al onze geselecteerde rijdsters volgend seizoen en daarna kunnen blijven steunen. We zijn er zeker van dat de prestaties van 
Lindsay een inspiratie en motiverende kracht zullen zijn voor alle jonge talenten in onze sport. 
 

                                  

Maha Aitelberd, Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, Brigit Benders, Bob Berkman, Emmy Berkman, Ed van Biezen, Nicole 
van Biezen, Charlotte Bon, Vera van Brakel, Julian 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, 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, 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                                                                                                                                                                                                                                                                    

              
                             
                                                                                   Joan en Sjoukje tijdens laatste SKN kamp in ‘s-Hertogenbosch 
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