
                         

               

Nieuwsbrief Nr.27                                              April 2022 

Beste SKN Vrienden Na alle nieuwsberichten in ons land over wintersport in de afgelopen 
maanden was één item dominant -- na een afwezigheid van 46 jaar had Nederland weer een 
kunstrijdster op de Olympische Spelen.  Dit nieuws ging ook wereldwijd op de Engelstalige 
tv-zender van Eurosport, samen met het commentaar dat Lindsay van Zundert’s goede 
optreden werd geholpen door de steun die ze kreeg van de "Joan Haanappel Foundation".  
Zelfs een commentator op het Australische Seven Network benadrukte de rol van SKN bij het 
ondersteunen van het Nederlandse kunstschaatsen, net als het bekende Duitse 
kunstschaats-tijdschrift Pirouette.  

 
Met Nederland weer vertegenwoordigd bij het kunstrijden op de Olympische Spelen hebben we één van de twee 
doelen bereikt die SKN zichzelf gesteld heeft bij oprichting. Het andere doel, veruit de belangrijkste van de twee – 
was om het algehele niveau van het Nederlandse kunstrijden te verhogen, zodat ons land bij één van ‘s werelds 
meest bekeken Olympische Wintersporten weer een belangrijk deelnemer zou worden op het wereldwijde 
wedstrijdpodium. 
 
Er is nooit gesuggereerd dat SKN alléén dat doel zou kunnen bereiken.  Dit kan alleen worden bereikt door de 
collectieve acties van alle belangrijke spelers in onze sport; clubs, coaches, sporters en hun ouders, officials en de 
KNSB. SKN zal het werk voortzetten om het Nederlandse kunstrijden en de talenten te helpen dit doel te bereiken. 
 
Zonder twijfel is er de laatste jaren een merkbare verbetering opgetreden in het niveau van het kunstschaatsen in 
Nederland.  SKN is er trots op een bijdrage te mogen leveren aan deze prestatie.  Een belangrijk onderdeel van die 
bijdrage is de jaarlijkse selectie van het SKN Top-Talent Team. Onze selectie voor het seizoen 2022-2023 is zojuist 
aangekondigd, in deze nieuwsbrief doen we hier verslag van.  
 
We weten allemaal hoezeer de afgelopen twee seizoenen bij het kunstschaatsen zijn verstoord door de 
aanhoudende pandemie. Gelukkig lijkt het de goede kant op te gaan. We waren heel blij dat ons 35ste SKN kamp van 
21-25 maart kon doorgaan! Onze hoop is dat we eindelijk weer kunnen uitkijken naar een terugkeer van een 
normaal trainings- en wedstrijdseizoen. En een belangrijk onderdeel van het wedstrijdseizoen het (ONK) dat sinds 
2016 niet meer als zelfstandig evenement gehouden is.  Deze afwezigheid van 6 jaar houdt geen verband met de 
Covid-pandemie, maar gedurende deze jaren is de jaarlijkse Challenge Cup gebruikt om de Nederlandse kampioenen 
in elke categorie te bepalen, waarbij in 2021 alleen senioren aan de start kwamen. 
 
Het ontbreken van een volledig Nationaal kampioenschap, wat altijd het hoogtepunt van het seizoen was, is 
ongetwijfeld negatief geweest voor de ontwikkeling van onze mooie sport. Dit jaar mochten slechts 29 Nederlandse 
schaatsers meedoen in alle Challenge Cup-categorieën.  Wij zijn waarschijnlijk het enige land zonder jaarlijks 
Nationaal Kampioenschap. Hopelijk worden de Nederlandse Kampioenschappen in het volgende seizoen weer in ere 
hersteld. Het zou een hele belangrijke booster zijn voor alle deelnemers, coaches, verenigingen èn voor onze mooie 
zo moeilijke sport. 
 

 
Joan Haanappel 
Voorzitter                                                              



                         

                                                  
Het succesvolle Olympische seizoen van SKNer Lindsay van Zundert 
 
In mei begonnen de serieuze trainingen in aanloop naar de Olympische winter. Er moesten nieuwe küren komen die 
van choreografie voorzien werden door de Fransman Benoit Richaud en financieel mogelijk gemaakt door de ”Sylvia 
Toth Charity Stichting”. Dit vond plaats in het Zwitserse Brigg-Gliss. Daarna trainde zij ook in Courchevel bij de 
beroemde Russische trainer Alexei Mishin. 
 
In de verschillende SKN kampen traint Lindsay net als de andere SKNers bij Sylvie de Rijcke en Kevin van der Perren, 
maar Lindsay’s eigen eerste coach is natuurlijk al sinds jaren de Belgische Carine Herrygers die haar ook afgelopen 
winter naar de (inter)nationale wedstrijden begeleidde waaronder Olympische Spelen in Beijing en het WK in 
Montpellier. Lindsay traint ook bij Thomas Kennes, voormalig SKN’er, die inmiddels als coach werkzaam is en bereid 
was om Lindsay te begeleiden bij het EK. In Tallinn. 

 
Begin September begon het wedstrijdseizoen voor haar met een serieuze 
wedstrijd op hoog niveau binnen de ISU Challenger serie in het Italiaanse 
Bergamo. In deze wedstrijdcyclus kunnen senioren punten scoren voor de ISU 
Wereldranglijst. Lindsay reed niet foutloos maar sprong voor het eerst Triple-
Triple in combinatie, en dat zet zoden aan de dijk. Ze werd 7de in de einduitslag. 
 
Bij de Finlandia Trophy in oktober kwam zij weer sterk uit de bus en daarmee 
kreeg haar zelfvertrouwen een flinke boost! 
 
In Oktober was er een heel speciaal moment toen zij uit handen van Sjoukje 
Dijkstra, gedurende het SKN Kamp, de KNSB--prijs voor beste kunstrijdster van het 
seizoen 2020-2021 “De Sjoukje Dijkstra Trophy” ontving! Een mooi gebeuren zo 
midden in het seizoen, waar de belangrijkste wedstrijden nog moesten komen. 
 
In november deed Lindsay mee aan de NRW Trophy in Dortmund die zij wist te 
winnen vóór de Française Lea Serena. Eind november werd Lindsay officieel door 

het N.O.C. afgevaardigd naar de Olympische Winterspelen 2022 in Beijing, 46 jaar nadat Nederland voor het laatst 
deelnam. 
  
Bij de Europese Kampioenschappen in januari in Tallinn had ze een klein dipje, mogelijk door alles wat zich om haar 
heen afspeelde in voorbereiding op de Olympische Spelen. Helaas kon zij zich niet plaatsen voor de finale. 
 

 
 
Maar dan komt letterlijk en figuurlijk het Olympisch vuur in 
Beijing! Niet alleen Lindsay maar ook de Nederlandse 
kunstrijsporters zijn blij en trots als de nèt 17jarige Lindsay 
samen met Kjeld Nuis de Nederlandse vlag mag dragen bij de 
Opening. 
 
 
 
 
 
 
 

 



                         

Met een foutloze korte kür plaatst zij zich als 
22ste voor de finale. Wat een kanjer en wat 
een prestatie! Daarna bewijst zij met een 
sterke en elegante kür wat een goede 
wedstrijdmentaliteit zij heeft en hoe verdient 
haar uitzending is. Met een score van 175.81 
klimt zij naar de 18de plaats. Persoonlijk heb 
ik wel even een vreugdetraantje weggepinkt! 

 

             
     

De Nederlandse Kampioenschappen Kwamen daarna een beetje als een anticlimax. De wedstrijd werd 
georganiseerd binnen de Challenge Cup. In het Internationale veld schaatste Lindsay een redelijk stabiele wedstrijd 
en won zij met 150.97 de Nederlandse Titel. Niki Wories pakte met 137.02 het Zilver. In het deelnemersveld van de 
Challenge Cup werd Lindsay 7de en Niki 12de. 
 
De Wereld Kampioenschappen De laatste wedstrijd van het seizoen betrof de WK in het Franse Montpellier. Met 33 
deelneemsters uit 27 landen reed Lindsay als 18de met gemak de finale binnen. In de einduitslag klom zij op naar de 
17de plaats een mooi resultaat! 
 
Wij bij SKN zijn trots op Lindsay die hier mee de rest van de SKNers en het kunstrijden in Nederland een enorme 
boost geeft. 

Het nieuwe SKN Team 
 

 



                         

  
Onze vier nieuwe SKNers 
 

Lucca Dijkhuizen Brons voor 11jarige bij NK Basic Novice De jongste, is nét 11 
jaar en schaatst bij MSB in Breda onder leiding van trainers Jolanda Franken en 
Thomas Kennes. Bij de Nederlandse Kampioenschappen Basic Novice werd Lucca 
heel verdienstelijk derde en 7de in het Internationale deelnemersveld van de 
Challenge Cup, een mooie prestatie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elsbeth Marck Nederlands Kampioene Basic Novice Elsbeth is 13 jaar en traint bij FS 
Amsterdam onder leiding van het Franse trainers- echtpaar Valeri en Nathalie Kornienko. 
Bij de NK/Challenge Cup werd ze Nederlands Kampioene in de categorie Basic Novice en 
won ze Brons in de Challenge Cup. Goed gedaan Elsbeth! 
  
 
 
 

 
 
Macey Mellema Nederlands Kampioene Advanced Novice Is 12 jaar en timmert al 
een tijdje aan de weg, zij traint bij Astrid Winkelman en is lid van KSV Haarlem. Bij 
de NK deed ze het in de categorie Advanced Novice heel goed met 90.73. Het 
betekende voor deze zeer jonge rijdster de 7de plaats in het internationale 
deelnemersveld van 24 rijdsters uit 9 verschillende landen. Niet alleen dát, ze werd 
Nederlands Kampioene, volgens mij een van de jongste ooit in deze categorie. 
Super Macey! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nazomi van Bergen Bravenboer is de vierde nieuw-SKNer die we aan u 
voorstellen. Ze is 13jaar. Bij de Nederlandse Kampioenschappen won ze Brons 
in de Categorie Advanced Novice. Ze woont in Den Haag en traint bij Jolanda 
Franken en Thomas Kennes in Breda. 
 
 
 
 
 
 



                         

De andere SKNers 
 

                                                                               
                     Lindsay van Zundert (17)                                               Jolanda Vos  (16)  
                           De nieuwe Nederlandse Kampioene             6de bij NK junioren  
 

                                                                                     
                                     Emilia Soloukhin (13)                                                 Naomi Wessels (13) 
                                    5de bij NK Advanced Novice                                               Door trainerswissel geen 

          wedstrijden gereden 
 
 
 
SKNers doen het goed bij Ice Talent Trophy in Hasselt. 
 

 
 
Terwijl Lindsay de vlag binnen droeg in het Olympisch stadion in 
Beijing, wonnen Emilia Soloukhin en Jolanda Vos in het Belgische 
Hasselt. 
 
Emilia won met een totaal van 87.28 zowel de korte als de lange kür 
bij de Advanced Novice. Top Emilia. 
 
Jolanda in haar eerste jaar als junior was derde met de korte kür, maar 
met een knappe en goed uitgevoerde lange kür wist zij met een PB 
van 114.57 net als Emilia de wedstrijd te winnen. 
Goed bezig dames! 
 
 
 
                                                                                                       
         
              
 
 
 

                Emilia Soloukhin en Jolanda Vos  



                         

De Nederlandse Kampioenschappen /Challenge Cup in Tilburg 
 
Tijdens de Internationale Challenge Cup wordt sinds vele jaren helaas ook het NK georganiseerd. Jammer omdat het 
met het Nederlandse kunstrijden steeds beter gaat en onze sport nu echt een eigen podium verdient. 
 

 
      Anne de Groot KCT                                                         Elsbeth Marck FSA                                                          Lucca Dijkhuizen MSB           
 
In de categorie Basic Novice is Elsbeth Marck van FSA Nederlands Kampioene geworden met een score van 32.81. 
Het zilver ging naar Anne de Groot van KCT met 30.94 en het brons was voor Lucca Dijkhuizen van MSB met 29.94. 
Elsbeth won mooi het Brons in de Challenge Cup, Anne werd vierde en Lucca zevende. 
 
De winnares van de Challenge Cup was Ana Teodora Zarojanu uit Turkije. 
 
 
 

 
In de categorie Advanced Novice is het goud naar Macey Mellema 
van HRL gegaan met een totaalscore van 90.73. Angel Delevaque van 
TKV haalde het zilver binnen met 90.69 punten en het brons was 
voor Nazomi van Bergen Bravenboer van MSB met 86.97 punten.  
 
SKNer Emilia Solouhkin eindigde op de vijfde plaats. Emilia heeft het 
moeilijk gehad en nóg met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne het 
is immers haar achtergrond en ze heeft nog veel familie daar. 
 
Resultaat Challenge Cup: Macey 7de, Angel 8ste en Nazomi 10de 

 

De winnares van de Challenge Cup is Maria Eliise Kaljuvere uit 
Estland 
 
 
 
 
 

                    Angel, Macey en Nazomi 

 
 



                         

 

 
Julia van Dijk DDD                                                                            Dani Loonstra DDD                                                                   Isabella Smit TKV 
 
Na de korte kür bij de Junioren Dames stond Dani Loonstra (DDD) eerste met 47.23, tweede was Julia van Dijk (DDD) 
met 38.15 en Lois Libregts (TKV) werd met 35.76 derde.  
Nederlands Kampioene is Dani Loonstra geworden met 114.79 Het zilver was voor Julia van Dijk met 104.69 en 
Isabella Smit won brons met 99.57.  
In het klassement van de Challenge Cup werd Dani 11de, Julia 14de en Isabella 16de. 
 
Mone Chiba uit Japan wint de Challenge Cup met 175.29 
 

                                          
     Niki en Lindsay leveren mooie strijd om Nederlandse titel 

 
Zesvoudig Nederlands Kampioene Niki Wories ging met uitdaagster Lindsay van Zundert (TKV) een mooie strijd aan! 
Beide dames hadden duidelijk wat problemen met de druk en dat is begrijpelijk want spannend was het. Lindsay ging 
met minder dan één punt aan de leiding na de korte kür. Maar bij de lange kür was zij de betere en pakte ze 
overtuigend met 150.97 haar eerste Nederlands titel. Het zilver ging naar Niki met 137.02 
 
Lindsay werd 7de bij de wedstrijd om de Challenge Cup, Niki 12de De wedstrijd werd gewonnen door de Japanse Rino 
Matsuike met 224.34. 



                         

35e SKN-Kamp van 21-25 maart was goed geslaagd 
 

Onder leiding van de twee Belgische trainers Silvie de Rijcke en Kevin van 
der Perren werd er op onze thuisbaan de Uithof in Den Haag weer volop 
getraind. De 4 nieuwe rijdsters die aan het SKN-Top Talent Team werden 
toegevoegd zijn goed opgenomen. Zij hebben hard gewerkt en veel 
aandacht gekregen van de trainers. Ook kwamen een aantal eigen coaches 
van de sporters langs in het 
kamp om te kijken en onderling 
met elkaar af te stemmen Op 
die manier hopen we dat de 
rijders extra gestimuleerd 
worden om alle aspecten van 
onze moeilijke sport zich eigen 
te maken. 
  
  
. 
 
 
 
 

 
 

   Bij het laatste kamp rechts wordt er gedacht aan Lindsay die bij het WK was in Montpellier 
De Laatste Resultaten 

 

Lucca Dijkhuizen (11) wint Skate Copenhagen in de 
Basic Novice 

Lucca, rijdster van MSB is de jongste deelneemster 
in het SKN-team en zij heeft het uitstekend gedaan 
tijdens Skate Copenhagen. In een deelnemersveld 
van 20 jonge rijdsters uit de Scandinavische landen 
en Finland won zij met 37.18. Trots op je Lucca! 

 
 
 
 
 

         Lucca Dijkhuizen         Nazomi van Bergen Bravenboer
    
Nazomi van Bergen Bravenboer (13) óók goed bezig bij Skate Copenhagen 
Er waren 19 deelneemsters uit 7 verschillende landen in de Categorie Advanced Novice. Nazomi (MSB) reed een 
nette elegante korte kür. Ze maakte alleen een foutje door haar landing van de axel te overdraaien. Zij werd   tweede 
met 34.13. Bij de lange kür met triples waar je blij van wordt, maar óók de pirouettes mochten er zijn en daarmee 
won ze de lange kür. Al met al maakte zij een goede indruk. In het eindklassement eindigde ze op minder dan één 
punt verschil van de winnares op de tweede plaats met 90.54. Gewonnen werd er door de Belgische Charlotte 
Jennes.  
 
Een mooie prestatie voor club Magic Skates uit Breda (MSB), met een overwinning van Lucca Dijkhuizen bij de Basic 
Novice en Nazomi die het met een 2e plaats ook zo goed doet. Ook SKN is blij met deze twee nieuwe toppers! 



                         

SKNer Jolanda Vos bij Egna Spring Trophy in Italië 
 
 
 
Jolanda reed een vrij goede korte kür alleen ging het mis bij de triple Salchow. Jammer want 
het is een aantrekkelijke kür, ze kreeg 36.81. Met de vrije kür deed ze het goed en steeg vier 
plaatsen in het totale klassement met 105.70 naar de 17de plaats. 
 
 
 

 
Volgende SKN-Kampen  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
    
 

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/               

                                  

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, Rob & Wilma Hoogvliet, 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 Willink-de Langen, Hans van Zetten En verschillende anonieme donateurs            

   

maandag 11 juli t/m vrijdag 15 juli 2022 Sportium Den Bosch       
maandag 3 oktober  t/m vrijdag 8 oktober 2022 de Uithof 
maandag 2 januari  t/m vrijdag  6 januari 2023 de Uithof 

                                                                           

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


                         

 
 

  Zet het in uw agenda: vrijdag 6 januari 2023 de Uithof  
      SKN Sponsors en Donateursdag! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 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 met de vier nieuwe SKNers 
 
 

Joan Haanappel Stichting Kunstrijden Nederland, Architect Berlagerlaan 105, 2552 ZE Den Haag, +31 6 20 16 81 48 
                        info@sknfonds.nl  www.sknfonds.nl

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


 

 


