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Beste SKN Vrienden, Nog steeds heeft Corona een grote impact op ons dagelijks leven. Gelukkig
bieden de laatste richtlijnen enige maatschappelijke versoepelingen, maar het einde van de pandemie
is helaas nog niet in zicht. Volhouden, veerkracht en vertrouwen wordt van ons gevraagd. Daarom
wensen wij u een in alle opzichten voorspoedig en gezond 2022 toe! Veerkracht tonen ook onze
talenten die zich tot het uiterste inspannen om trainingsmogelijkheden te realiseren als het niet on ice
is dan wel off-ice.
Het was een teleurstelling dat onze Donateurs en Sponsordag op de Uithof in Den Haag niet door kon
gaan. En ook nu weer in 2022 hebben wij helaas het trainingskamp in januari moeten annuleren.
Altijd zeer stimulerend dat de sporters u hun progressie kunnen laten zien en wij ervaren uw reacties altijd als zeer
enthousiasmerend en uw steun zo belangrijk voor de continuïteit van onze activiteiten!
In deze brief kunt u o.a. lezen hoe moedig de SKNers zich er door heen slaan en hoe de SKN kampen daarbij een belangrijke rol
hebben. De manier waarop Lindsay van Zundert zich voorbereidt op de Olympische Spelen in Beijing en wat haar deelname
betekent voor SKN. Het is 46 jaar geleden dat Dianne de Leeuw de laatste Nederlandse was die mee deed!
Een van de doelen van SKN bij oprichting was immers terug naar de Spelen!
Gelukkig zijn onze SKN-kampen in juli in Den Bosch en in oktober op onze thuisbaan De Uithof in Den Haag vorig jaar wel
doorgegaan. De emotionele herinnering aan de blije gezichten van de sporters en de coaches Kevin van der Perren en Silvie de
Rijcke, dat het weer kon, staan bij mij in mijn geheugen gegrift. Het biedt hoop en vertrouwen en dat hebben onze sporters hard
nodig Intensief trainen maar geen wedstrijden rijden om je vaardigheden te testen en je vooruitgang te laten zien, is een hard
gelag voor de sporters en hun coaches.
Daarom hopen wij dat het jaar 2022 een goed jaar wordt voor u en ons allen en dat het vooral wat de sporters betreft meer
perspectief biedt!

Joan Haanappel
Voorzitter

Lindsay van Zundert wint Sjoukje Dijkstra Trofee (KNSB bericht)
Op het ijs van De Uithof in Den Haag heeft
kunstrijdster Lindsay van Zundert in oktober de
KNSB-jaarprijs 2021 ontvangen. Zij kreeg de Sjoukje
Dijkstra Trofee uitgereikt door de naamgeefster zelf,
de Olympisch Kampioene kunstrijden van 1964.
“Ik ben heel blij met deze prijs en dankbaar dat ik
hem gekregen heb”, reageerde de kersverse
Kunstrijdster van het Jaar 2021. In 2018 werd Van
Zundert nog onderscheiden als Talent van het Jaar,
ze heeft zich sindsdien razendsnel ontwikkeld. Bij
het WK in Stockholm werd ze in maart van dit jaar
16de, wat door NOC*NSF zo hoog werd
gewaardeerd dat Nederland één kunstrijdster naar
de Spelen in Beijing mag afvaardigen.
“Het gaat goed”, vertelt ze tijdens een middagpauze tijdens de herfst-trainingsweek van de Stichting Kunstrijden
Nederland (SKN). Deze Stichting opgericht door Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra ondersteunt Van Zundert zowel
sporttechnisch als financieel. “Ik herken mijzelf in Lindsay”, vertelt Dijkstra trots. “Ze is heel vlijtig en enorm
gefocust. Lindsay traint keihard, is nooit tevreden, al zou ze dat juist wel wat meer mogen zijn. Ze heeft fantastische
progressie geboekt en rijdt prachtige küren. Deze prijs verdient ze volledig.”
Binnen de KNSB is de waardering voor Lindsay van Zundert minstens zo groot. Technisch directeur Remy de Wit
noemde haar al ‘de revelatie van het jaar’. Mede vanwege de coronapandemie besloot de bond afgelopen seizoen
geen jaarprijzen uit te reiken. Alleen voor het kunstrijden werd een uitzondering gemaakt, omdat het ook
uitzonderlijk is dat Nederland voor het eerst sinds 1976 weer een kunstrijdster op de Spelen zal hebben.

Lindsay naar de Olympische Spelen in Beijing
Zij haalde in maart vorig jaar op indrukwekkende wijze tijdens het WK
in Stockholm de kwalificatie voor Nederland binnen en maakte het
daarmee mogelijk dat Nederland na 46 jaar weer deel mag gaan
nemen aan de winterspelen. Daarna ging zij met Niki Wories de
sportieve strijd aan om het definitieve ticket in de wacht te slepen.
In november na onder meer het winnen van de NRW Trophy heeft de
KNSB Lindsay voorgedragen aan NOC NSF die haar in Team NL heeft
opgenomen. Een historisch moment. Wij wensen Lindsay en haar
coach Carine Herrygers natuurlijk heel veel succes toe in Beijing.
Tevens valt haar de eer te beurt om samen met Olympisch kampioen
Kjeld Nuis de Nederlandse vlag te dragen bij de opening van de
Olympische Spelen.
Wij hopen dat met al deze aandacht voor het kunstrijden onze mooie
sport weer extra gaat leven en dat er veel jong talent zal toestromen. We zijn heel blij dat we vanuit SKN Lindsay al
die tijd hebben kunnen ondersteunen en dankbaar voor de erkenning die we daarvoor krijgen.

De Olympische Spelen en SKN
Nadat ik gestopt was met mijn werk bij de TV omdat het mooi geweest was, zocht ik een andere uitdaging en die lag
natuurlijk voor de hand …probeer iets aan het Nederlandse kunstrijden te doen. Anderen zoals Sjoukje waren mij
voorgegaan en het bleek lastig.
Wij wilden eindelijk na al die jaren (1976 Dianne de Leeuw) weer naar de Olympische Spelen. Ik werd ook net als
Sjoukje eerder uitgenodigd door de commissie kunstrijden bij de KNSB en dat was leuk. Maar daarna belandde ik in
het hoofdbestuur waar ik gewoon te weinig gehoord werd omdat onze sport nauwelijks op tafel kwam.
Ik wilde meer langs de baan staan en na twee jaar heb ik mijn biezen gepakt en ben ik met o.a., Sjoukje Dijkstra en
Mary Dotsch en het bestuur ”Stichting Kunstrijden Nederland” begonnen. Aan het SKN -bestuur nemen verder deel:
Peter Hordijk (secretaris) Ruud Onstein (penningmeester), André de Groot en Marije Hoogduin (beiden bestuurslid)
en Paul Boeren (adviseur). Hen ben ik zeer erkentelijk voor hun werk en wij zijn met elkaar zeer gelukkig om mee te
maken dat SKNer Lindsay naar de Spelen gaat.

De SKN Kampen en de talenten
De SKN kampen zijn stimulerend voor onze SKNers en
daarom willen wij hen ook zo graag de SKN-kampen
aanbieden ook al zijn die het afgelopen jaar natuurlijk
gedwarsboomd door Corona. Zo konden vorig jaar de
kampen in januari en maart niet doorgegaan.

Joan met SKN coaches Kevin van der Perren en Sylvie de Rijcke

Mikai van Ommeren debuteerde immers zeer
verdienstelijk met de 12e plaats tijdens haar eerste junior
Grandprix in Courchevel, de 12jarige Emilia Soloukhin
werd tijdens de Santa Claus Cup in Budapest keurig 13e in
een veld van 39 deelnemers en ook de andere SKNers
boeken nog steeds duidelijk progressie. Ook Jolanda Vos
in haar eerste jaar als junior doet het goed.
IK maak u er graag op attent dat SKN op onze
Facebookpagina alle SKNers zo veel mogelijk volgt tijdens
hun wedstrijden nationaal en internationaal.
https://www.facebook.com/sknfonds

Het tekort aan wedstrijden maakte het ook lastig om
afgelopen jaar het SKN-toptalent samen te stellen en
nieuwe talenten uit te nodigen. Gelukkig zijn er in de
eerste helft van dit seizoen meerdere wedstrijden
verreden, zodat we die resultaten en hopelijk
uitgebreid met enkele wedstrijden in de komende
maanden, zoals de Challenge Cup eind februari,
kunnen gebruiken voor de samenstelling van ons SKNteam voor het kunstrij- seizoen 2022-2023.

Het 33ste SKN-kamp op De Uithof in Den Haag was leerzaam en intens

Van 11 t/m 15 oktober vond alweer het 33ste SKN kamp plaats. Het was een mooie en interessante week in Oktober,
en natuurlijk was het heel fijn voor de sporters om veel individuele aandacht te krijgen van twee topcoaches Kevin
van der Perren en Silvie de Rijcke vooral in deze moeilijke tijden. Het was precies acht jaar geleden in Oktober 2013
dat wij ons eerste kamp organiseerden, het werd een succes en ook dit kamp was weer een mooie start van het
nieuwe seizoen.
Veel dank voor de medewerkers van de Uithof die het allemaal weer heel goed voor elkaar hadden.

Het Olympisch wedstrijdseizoen van SKNer Lindsay van Zundert tot nu toe

Medio September een sterke opening van dit belangrijke Olympische seizoen
voor Lindsay bij de Lombardia Trophy in Bergamo waar zij knap zevende werd.
Met een foutloze korte kür waarin ze voor het eerst een triple-triple sprong!
Niet alleen dát ze die combinatie sprong het is ook één van de moeilijkste
combinaties waar zij voor koos 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
belangrijk vooral als je op langzame muziek rijdt.
Het deelnemersveld was fors met 29 rijdsters uit 20 verschillende landen een
prachtige prestatie.

Lindsay van Zundert deed vervolgens mee aan de Finlandia Trophy in Espoo
Medio oktober deed Lindsay mee aan de Finlandia Trophy in Espoo een wedstrijd uit de ISU Challenger Series. Dit ter
voorbereiding op de Olympische Spelen in Februari in China waar veel van deze dames elkaar weer zullen
ontmoeten. 27 deelneemsters uit 22 landen bonden de strijd aan met elkaar. In de korte kür verliep de landing van
de triple lutz bij Lindsay niet geheel vlekkeloos, wat haar 2 plaatsen kostte. Ze werd 15e op dit onderdeel. In het
begin van de lange kür viel ze bij de combinatie met triple lutz, toen ze voor haar tweede sprong de triple toeloop
buiten de cirkel stond bij de afsprong. Daarna was er geen vuiltje meer aan de lucht en liet ze zien wat ze waard is.
Ze steeg met vier plaatsen naar de 11de plaats in het klassement met een puntentotaal van 171.40. Een uitslag in
een zeer sterk deelnemersveld met veel perspectief!

Lindsay van Zundert wint voor de tweede keer de NRW Trophy in Dortmund
Lindsay stond na de korte kür met een puntentotaal van 58,72 nog tweede in het klassement achter de Franse Lea
Serena, maar het scheelde weinig. Al hoewel ze twee foutjes in haar lange kür maakte was zij toch duidelijk de
betere rijdster en kon zij met in totaal 169.91 voor
de tweede keer deze Trophy winnen. Een mooie
prestatie en heel hoopgevend hoe haar voorseizoen
ter voorbereiding op de Olympische Spelen naar plan
verloopt.
Aan deze wedstrijd deed ook Niki Wories mee, zij
eindigde op de 9e plaats. Lindsay en Niki streden
samen om 1 plaats op de Olympische Spelen op basis
van eisen die door NOC NSF en de KNSB waren
opgesteld.

Lea Serena FRA, Lindsay van Zundert, Josfin Taljegård SWE

Op 24 november werd officieel door het NOC
bekend gemaakt dat Lindsay van Zundert naar de
Olympische Spelen afgevaardigd wordt.

Lindsay van Zundert niet op haar best bij de EK in Tallinn
Helaas was het geen foutloze korte kür, een triple toeloop die niet helemaal rond was en een val bij de triple
Rittberger. Ze was duidelijk niet zichzelf en mogelijk ook onder de indruk van wat zij de laatste weken allemaal
meegemaakt heeft wat aandacht van de pers betreft tijdens de voorbereiding in aanloop naar de Olympische Spelen
in China. Het bleek onmogelijk voor haar om zich met deze kür 48.92 te plaatsen voor de lang kür. Lindsay van
Zundert sloot haar Europese kampioenschappen af op de 27ste plaats.
Lindsay liet weten zich vanaf nu totaal te focussen op de Olympische Spelen omdat ze daar in Beijing haar beste
küren wil neerzetten. Coach Carine Herrygers kon vanwege Corona Lindsay niet begeleiden in Tallinn, Thomas
Kennes was bereid om dit te doen.
Nieuw SKNer Jolanda Vos (TKV) weert zich goed bij haar eerste Internationale Junioren wedstrijden in
Duitsland
De 15jarige werd bij de NRW Trophy in Dortmund
14de tijdens de korte kür, maar wist met de lange
kür nog twee plaatsen in het klassement te stijgen
naar de 12de plaats. Zij reed elegant en ook
technisch was het heel behoorlijk …ze kan met dit
debuut zeker tevreden zijn!
Bij de Bavarian Trophy in Oberstdorf behaalde
Jolanda een score van 38.11 met een goede korte
kür wat de 10de plaats betekende.
In de lange kür reed zij niet slecht maar mogelijk wat
onzeker, daardoor zakte zij helaas twee plaatsen in
het klassement naar de 12de plaats ze kreeg 69.16
van de jury in totaal werd het 107.27.

Nieuws over Mikai van Ommeren
Mikai heeft te maken met een pittig jaar op haar school, dat veel van haar vraagt. De combinatie
met het schaatsen valt haar op dit moment wat zwaar. Daarom heeft ze ons laten weten dat ze
een time-out nodig heeft. Dat begrijpen we en van hieruit wensen we haar veel succes met de
opleiding en natuurlijk zien we haar graag daarna weer terug op het ijs.

Een opgewekt berichtje van de nèt 13- jarige Naomi Wessels

Terug van een leuk en gezellig weekendje wedstrijd schaatsen in
Dortmund. Heb ik bij de Westfalen Cup twee foutloze küren
geschaatst
met een nieuw pb voor mijn korte kür. Deze wedstrijd
was een selectiewedstrijd voor Duitsland dus het niveau was mega
hoog met veel mooie tripples, heel gaaf. Super blij met mijn score van
75,50 en de 10e plek van de 24 deelnemers, en dat bij pas mijn
tweede wedstrijd in mijn nieuwe categorie Advance Novice.
Proficiat Naomi!
Naomi verandert van trainer en club. Na 8 jaar geschaatst te hebben bij de club BKV in Den-Bosch gaat zij per 3
februari starten bij een nieuwe coach en club. Haar nieuwe coach wordt Jorik Hendrickx en zijn team en ze wordt nu
lid van de club TKV in Tilburg. Wij hopen dat het een mooi nieuw avontuur gaat worden. Ze heeft er heel veel zin in.
Het gaat beter met Melissa Hopman
Mijn revalidatie gaat goed, het bot is aan het aangroeien. Ik train nu
op 50% en hoop over een paar maanden weer helemaal terug te zijn.
Als het herstel het toelaat en de mogelijkheid aanwezig is hoop ik in
maart of april nog een wedstrijd te kunnen rijden.
Helaas is het herstel niet snel genoeg gegaan om mee te kunnen
doen aan een selectiewedstrijd. Maar ik blijf positief en vertrouw
erop straks weer volop wedstrijden te kunnen rijden.
Een berichtje van Nijne van Erp
Nijne heeft wat ijsuurtjes gesprokkeld in Hoorn en Breda en daar
getraind. Helaas zijn de reistijden tijdens de lockdown bijna langer dan
de trainingstijden op het ijs geweest. Om toch in vorm te blijven heeft
Nijne wel veel droogtraining gedaan en Pilates.
Afgelopen zaterdag mocht ze in verband met de versoepelingen
gelukkig weer het ijs op in Den Bosch. Nu hard trainen voor hopelijk nog
een 3e selectiewedstrijd en de Reykjavik International Games in IJsland
die het eerste weekend van februari plaatsvinden.

Onze jongste Emilia Soloukhin doet het knap bij de Advanced Novice in Budapest
Met 40 deelneemsters uit 18 verschillende landen was dit een goed meetpunt na twee moeilijke jaren gedurende de
pandemie.
Emilia reed een goede korte kür met dubbel Axel, triple Rittberger en een combinatie dubbel Lutz- dubbel Rittberger.
Een interessante kür waarin ze, elegant als ze is, goed uit de verf kwam. Emilia was een van de jongste rijdsters in
haar nieuwe categorie en zij maakte indruk, ook met haar lange kür. Zo goed dat zij met 98.10 tien punten boven
haar PB zat en haar 13de plaats in het klassement zeker kon stellen.
Zo vroeg in het seizoen en na alle narigheid gedurende het afgelopen seizoen veroorzaakt door Corona is dit een
opsteker van jewelste voor haar en haar Trainster Ans Bockland. Het is altijd weer geweldig te zien hoe zij op
12jarige leeftijd zo geconcentreerd en toegewijd traint en dit is nu het resultaat. Het belooft een mooi seizoen te
worden voor Emilia.
Hier haar bericht:
Afgelopen maanden heb ik deelgenomen aan 4 belangrijke wedstrijden.
De eerste selectiewedstrijd van de KNSB in Den Bosch, de Diamant Trophy in
Antwerpen, Santa Clause Cup in Budapest en de tweede selectiewedstrijd in
Heereveen.
Tijdens de KNSB wedstrijd in Den Bosch heb ik me direct gekwalificeerd voor de
finale van De Nationale Kampioenschappen en voor de Challenge Cup 2022 en
heb ik de Advanced Novice wedstrijd gewonnen, ook heb ik de technische
punten voor level Junioren behaald.
Bij de Antwerp Diamant Trophy was ik 2de. In Heereveen heb ik risico genomen
en 2 trippels gesprongen en combinatie 2A+2T. Niet alles ging ok en ik werd 2de
maar ben zeer trots op mezelf dat ik dat durfde!
In Budapest heb ik mij beste PB scores in beide kuren tot nu toe behaald - 98.10 totaal. Dat is 10.31 hoger dan wat ik
in Den Bosch kreeg in November. En ik werd 13de van de 39 deelneemsters vanuit 19 landen.
Bedankt aan stichting Joan Haanappel kunstrijden Nederland voor bijzonder steun en liefde die jullie voor me
hebben!!
Ik hoop dat ik verder nog betere prestaties kan leveren! Groetjes en tot volgende keer!
Jullie Emilia

Mijn oudste vriendin wordt ook 80!
Graag wil ik afsluiten met een felicitatie aan Sjoukje Dijkstra die
binnenkort haar 80e verjaardag zal vieren. Wat een heugelijk feit. Ik
wil hier graag mijn dank uitspreken voor haar belangrijke inzet en
ondersteuning voor de sporters en aan SKN als bestuurslid en voor
haar niet aflatende enthousiasme, kennis en ervaring waarmee zij
onze sport al jaren onder de aandacht brengt van het publiek.

Een brief van Olympisch Kampioene Sjoukje Dijkstra aan Lindsay

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

De zekerheid dat men bijdraagt dromen en ambities van jonge mensen te verwezenlijken
Vermelding in onze nieuwsbrief ( 3x per jaar), waarin verantwoording over de stand van zaken wordt gegeven.
Vermelding op de website van SKN
Deelname aan een jaarlijkse door SKN te organiseren bijeenkomst gekoppeld aan een bijzonder evenement.
SKN heeft officieel de SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status gekregen van de belastingdienst. Dit is
goed nieuws voor sponsoren en voor de stichting, want zodoende kunnen de financiële middelen optimaal besteed
worden aan het doel van de stichting, te weten het ontwikkelen van kunstrijtalent.
6. Bankrekeningnr - t.n.v. SKN te Haarlem IBAN nr: NL 60RABO 0154388734 - BIC: RABO NL 2U
7. Voor een directe bijdrage via onze website klik hier http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/

Maha Aitelberd, Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, Brigit Benders, Bob Berkman, Ed van Biezen, Nicole van Biezen, 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,
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 Willinkde Langen, Hans van Zetten En verschillende anonieme donateurs

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.

Helpt u ons? Heel graag. Dank u wel bij voorbaat. http://www.sknfonds.nl/donateur-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

