
                  

 
      

 
       
Nieuwsbrief Nr. 28                                     September 2022 
 
 

Beste SKN Vrienden, Nieuw, nieuw en nog eens nieuw; zo zou ik de huidige situatie van 
het kunstschaatsen in Nederland omschrijven. Een nieuw seizoen is begonnen, een 
nieuwe Olympische vier jarige periode tot 2026 is van start gegaan en er is een nieuw SKN 
Toptalent Team geselecteerd. We staan aan de vooravond van een nieuwe en spannende 
fase in de ontwikkeling van onze mooie sport. 
 
De springplank naar dit nieuwe tijdperk zijn de goede prestaties (beschreven in onze 

laatste nieuwsbrief) van het afgelopen seizoen - terug in de Olympische cirkel na een afwezigheid van 46 jaar. 
Voortbouwend op deze prestatie van Lindsay van Zundert moeten we verder naar de Internationale Semi Top. 
Dit moet een missie zijn voor ons allemaal in Nederlandse kunstschaatskringen, niet alleen voor SKN-schaatsers 
maar voor elke sporter, coach, club, official, de KNSB en NOC-NSF. 
 
In deze Nieuwsbrief bespreken we hoe een aantal SKNers hun zomertrainingen ingevuld hebben en nu de 
voorbereidingen voor het naderende seizoen treffen, wat voor velen al aardig op gang komt. Doorgaan met hun 
inspanningen geldt voor iedereen, niet alleen de toppers maar ook de beginners in onze sport. Hoe breder en 
sterker we onze basis maken, hoe hoger onze top kan reiken. De KNSB is op haar trainingscentrum in Heerenveen 
een nieuw experimenteel trainingsprogramma begonnen voor geselecteerde schaatsers onder leiding van de 
Duitse paarrijdster en Olympisch Kampioene Aljona Savchenko, terwijl voormalig Nederlands Kampioene Niki 
Wories is aangesteld als de nieuwe disciplinemanager. 
 
En tot slot, laten we niet vergeten dat het voortzetten en versterken van de inspanningen van SKN onmogelijk 
zouden zijn zonder de financiële steun van onze SKN-sponsors, supporters en donateurs. Meer dan ooit, na twee 
jaar van Covid-gerelateerde ontwrichting te hebben overleefd, worden we nu geconfronteerd met economische 
onzekerheid. SKN kan alleen met uw loyaliteit en voortdurende steun zijn werk blijven doen om onze jonge 
sporters te helpen hun dromen waar te maken. 
 
Het bestuur van SKN heet u na drie jaar graag allen van harte welkom op onze Sponsor- en Donateurs-dag in de 
Haagse Uithof op vrijdag 13 januari 2023. U kunt dan kennis maken met ons nieuwe team 2022-2023 en met een 
aantal nieuwe aansprekende talenten en uiteraard de trainers die onze SKN-kampen begeleiden Kevin van der 
Perren en Silvie de Rijcke. 
 

 
Joan Haanappel 
Voorzitter 
                                                    
 

 

 



                  

Lindsay van Zundert (TKV) voor de tweede keer beste kunstrijdster van het jaar! 

Uit handen van legende Sjoukje Dijkstra ontving de Nederlandse 
Kampioene voor de tweede keer de Sjoukje Dijkstra Trophy als 
beste kunstrijdster van het jaar. 
 
De Joan Haanappel Talenten Prijs ging naar de 12jarige 
Nederlandse Kampioene Advanced Novice Macey Mellema 
(KSVH) die het hele seizoen bijzonder gelijkmatig heel goed 
gepresteerd heeft en een échte belofte voor de toekomst is. 
 
Beide prijzen worden beschikbaar gesteld door de KNSB. 
 
 
 

 

 
Julia van Dijk (DDD) nu ook bij SKN 

De 16-jarige Julia heeft in April goed gepresteerd bij de WK Junioren in Tallinn.  
Met 43 deelneemsters uit 36 verschillende landen reed zij een stabiele wedstrijd waarmee de talentvolle 
rijdster met een totaal van 139.76 op de keurige 20ste plaats eindigde. Julia traint bij de vereniging DDD in 
Dordrecht. Zij heeft de afgelopen jaren veel progressie laten zien en heeft daarbij allerlei wedstrijd 
podiumplaatsen bereikt. SKN is blij met het toetreden van Julia omdat wij haar willen ondersteunen en zij ons 
team verstevigt, waardoor alle sporters meer en meer geïnspireerd raken en elkaar stimuleren en versterken. 
 
Nederlandse kunstrijden in de lift 

Een goed teken daarvan is dat Lindsay van Zundert als eerste 
Nederlandse solo- rijdster door de ISU uitgenodigd is voor een ISU 
Grand Prix wedstrijd, en wel de vierde wedstrijd van de zes 
evenementen in het Franse Angers van 4 t/m 6 November.  
Ook neemt Nederland aan 5 van de 7 Junior Grand Prix wedstrijden 
deel. De goede prestaties van het afgelopen seizoen hebben daar zeker 
aan bijgedragen.  
 

De SKNers hebben heel hard getraind de afgelopen maanden 

De SKN Kampen 

Onze SKN kampen worden zoals u waarschijnlijk wel weet geleid door twee bekende Belgische coaches. In een 
van onze voorafgaande brieven hebben wij voor zo ver het nog nodig was Kevin van der Perren aan u voorgesteld, 
nu is de beurt aan Sylvie de Rijcke.  
 
Curriculum: Silvie is een voormalig kunstrijdster en ijsdanser. Ruim 30 jaar is ze inmiddels actief als coach. Haar 
kennis deed ze op door zich decennialang bij te scholen bij topcoaches als Alexei Mishin en Rafael Arutyunyan. 
Ze begeleidde inmiddels tal van Belgische topschaatsers op vele internationale competities.  
Haar mooiste resultaten behaalde ze met: 
- Ruben Blommaert, finalist EK en huidig top-paarrijder voor Duitsland 
- Ira Vannut, eerste Belgische medaillewinnaar op een JGP, zilver op EYOF en 7de op EK 
- Kevin Van Der Perren, brons op EK, tal van medailles op GP's en grote ISU Wedstrijden 
Inmiddels wordt Silvie regelmatig uitgenodigd als gast coach en heeft ze een opleiding gevolgd als mental coach 
in de sport. 
 
 
 



                  

Wel belangrijk te weten wat Silvie van SKN vindt: 
 
SKN is een uniek project en enig in zijn soort. Door de ongeëvenaarde inzet van Joan 
en Sjoukje krijgen jonge schaatstalenten de kans om samen te trainen. Er worden hun 
viermaal per jaar optimale trainingsmogelijkheden aangeboden. Een vrije ijsbaan, 
gebruik van de muziek naar wens, off ice modaliteiten, 2 coaches…kortom, een 
programma op maat van elke schaatser. Het is tevens voor de sporters zeer 
motiverend, stimulerend en leerrijk om elkaar aan het werk te zien. Met een topper 
als Lindsay hebben ze alvast een mooi voorbeeld van wat je kan bereiken met inzet en 
motivatie. Het is voor ons allen een eer om deel te mogen uit maken van dit 
topproject! 

 
Overigens zijn de eigen coaches van de sporters te allen tijde welkom in ons SKN-Kamp. 
 
Nazomi van Bergen Bravenboer 

IN DE ZOMER “Schaatsen in de zomervakantie was fijn: geen schoolrooster, leraren, 
fietsen in de regen, drukke gangen en huiswerk. Ook was de verkoeling op de 
ijsbaan heel erg prettig tijdens de snikhete dagen. De schaatskampen mag ik ook 
niet vergeten waar samen werd getraind tijdens een langere periode en iedereen 
plezier beleefde lekker ver van huis. Voor mij persoonlijk was het grootste 
voordeel dat mijn tenen, hiel en knie (blessure) tot rust konden komen in deze 
zomer. 
 
Of iedere kunstschaatser de zomer even fijn vond als ik, weet ik niet. Nadelen in een 
tussenseizoen zijn er namelijk ook: Onregelmatige trainingstijden voor sommigen 
zoals ik, niet schaatsen op de vertrouwde ijsbaan en als het tegenzit langer in de 
auto zitten. Ook train je om goed te presteren tijdens wedstrijden, maar als het dan 

nog maanden duurt voor de eerste serieuze competitie dan verlies je toch onbewust wat focus. Daarbij de 
blijdschap na een goed gereden kür is zoveel intenser tijdens een wedstrijd dan op een training. Dat merk ik niet 
alleen bij mezelf, maar ook door de reacties van mijn trainers, ouders en schaatsvriendinnen. Hoe dan ook: Ik heb 
genoten van de zomer, maar ben blij dat het is afgelopen. Op naar het nieuwe schaatsseizoen”!  
 
Zomertraining Naomi Wessels (TKV) 

“Hallo lezers, deze zomer heb ik veel getraind. Ik ben één week op vakantie geweest maar 
de andere weken was ik van maandag tot en met vrijdag te vinden op de ijsbaan.  Mijn 
coach Jorik heeft hele leuke schaatskampen in België georganiseerd met gastcoaches: 
Adam Solya, Silvie van SKN, Michael Heintges en uit Finland Marina Shirshova.  Ook heb ik 
een paar dagen bij Aljona Savchenko en de coaches van DDD getraind. In die weken heb 
ik gewerkt aan mijn techniek en mijn küren en ook heb ik veel nieuwe mensen leren 

kennen. En natuurlijk was ik weer bij het 
supertoffe schaatskamp van SKN in de week van 
13 juli. Weer zoveel geleerd en gelachen met de 
SKN-ers en Topcoaches Silvie en Kevin.  

                                                 
        
Met Marina Shirshova 

Nu is mijn eigen schaatsbaan weer open en ga ik weer trainen met mijn 
eigen team en coach Jorik Hendrickx. Mijn eerste wedstrijd van het 
seizoen staat gepland op 8/9 oktober in Den-Bosch, ik heb er ontzettend 
veel zin in!” 
 

                                                                                                                                                                     
       Met Michael Heintges in de hengel       
 



                  

Nieuws van Emilia Soloukhin (TKV) 

“De zomer is bijna achter de rug. Ik heb een héérlijke vakantie in Croatia gehad. Zon en zee… 1 augustus ben ik 
met frisse kracht weer begonnen met mijn voorbereiding voor het nieuwe seizoen onder leiding van mijn coach 

Ans Bocklandt. Net voor ons vertrek heb ik nog genoten van het SKN -Kamp! Wat 
was het superfijn om samen met de meiden en coaches weer bezig te zijn!  
Ik durfde ook mee te doen aan de selectie voor de Junior Grand Prix in juli. Ik werd 
tweede, er is nog veel om aan te werken natuurlijk, maar ik was trots op mezelf! En 
het gaf me ook veel motivatie om door te gaan en nog harder te trainen. 
 
In een van mijn laatste wedstrijden van het seizoen 2021-2022 in Hasselt 4 en 5 
februari heb ik mijn nieuwe lange kür uit geprobeerd. Ik ben daar zowel in de korte 
als de lange kür eerste geworden. 
Beide küren werden tijdens de afgelopen zomer nog moeilijker gemaakt, en 
aangepast aan de nieuwe regels en aan de nieuwe categorie Junioren waarin ik nu 
schaats”. 
 

Ik ben vol op bezig om het seizoen zo goed mogelijk te starten, nu dus bij de junioren voor het eerst.    
 
 
Geslaagde trainingsweken Jolanda Vos (TKV) 

Na haar trainerswissel begin mei is Jolanda deze zomerperiode hard aan het werk 
gegaan. Na ons succesvolle SKN- kamp begin juli reisde Jolanda naar Slovenië waar 
ze twee weken deel heeft genomen aan het ISU Camp. Met tropische temperaturen 
tegen de 40 graden trainde ze 3x per dag op het ijs en 2 tot 3x per dag buiten in het 
park rondom de ijsbaan. Na een fijn en goed verlopen kamp keerde ze terug naar 
huis om de week erop gelijk door te gaan naar een 2-weekse stage in Hasselt België 
om opnieuw hard te werken aan schaatsvaardigheid, sprongtechniek en 
performance. 
 
Na die 4 weken zijn de trainingen met Jorik Hendrickx voortgezet op de ijsbaan in 
Deurne/Antwerpen. Daarna mocht Jolanda aansluiten bij de trainingen in 
Dortmund. Ook die week werd er opnieuw hard getraind. Na 7 intensieve 
trainingsweken was de laatste week van de schoolvakantie nog een welkome 

rustweek voordat de lessen op school hervat werden en naar de eerste selectiewedstrijd toegewerkt gaat 
worden, die begin oktober in Den Bosch plaats vindt. Daar wil Jolanda met haar nieuwe korte kür en aangepaste 
lange kür een goede start maken van het nieuwe wedstrijdseizoen. 
 
Zomertrainingen van Julia van Dijk (DDD) 

 
 
Julia traint bij DDD in Dordrecht. De vakanties begonnen in deze periode eerder 
waardoor het reguliere trainingsschema werd vervangen door een zomerschema. 
 
De eerste weken heeft Julia een op maat gemaakt trainingsschema gevolgd. 
Daarna had zij haar eerste SKN-kamp in Den Bosch waar zij voor het eerst kennis 
maakte met Kevin en Sylvia. Ze vond het erg leuk en leerzaam en naast de nieuwe 
coaches vond ze het ook zo leuk met de meiden waarmee ze traint tijdens het SKN-
kamp. Aansluitend heeft ze een week bij BKV mogen trainen met Nelum, Caya en 
Suzan zodat haar eigen coaches van een welverdiende vakantie konden genieten 
maar Julia toch verder kon werken aan haar ontwikkeling. 
 
 



                  

En dan brak de eerste Brabantse vakantie week aan, waar ze samen met haar moeder naar Italië is gereden om 
aan te sluiten bij de Young Goose Academy onder leiding van Lorenzo Magri, ze was erg onder de indruk van 
haar trainingsmaatjes, met name de heren die reeds 3A en zelfs quads sprongen. Een super motiverende week. 
 
De week erna was er wéér een op maat geschreven trainingsschema met haar vertrouwde eigen coaches 
Nicole Goossens en Marieke Kruithof in Dordrecht en de laatste twee weken van het kamp ”Dynamic Dordt 
Days” met naast haar eigen coaches ook Maksim en Maksim (2 heren die als achtergrond ijsdansen hebben en 
gespecialiseerd zijn in skating skills). 
Dit alles ter voorbereiding op de twee Junior Grand Prix waarvan de eerste in Ostrava september 1 t/m 3 is en 
de tweede in Gdansk. 
 
Kortom een enerverende zomer waar hard gewerkt is aan de voorbereiding van het nieuwe wedstrijdseizoen!  
 
Het Laatste Nieuws van Lindsay (TKV) 

“Inmiddels zijn mijn voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang al moet ik zeggen dat het begin van 
het seizoen met hobbels van start is gegaan. In mijn hoofd was het seizoen, waarin ik keihard gewerkt heb om te 
pieken op de Olympische Spelen, in februari al klaar. Maar er volgde nog een Nederlands Kampioenschap en de 
Wereld Kampioenschappen. Ik heb alles gegeven maar daarna had ik voor mijn gevoel een dip. Het doel waar je 
jaren dag in, dag uit naar toegewerkt hebt was voorbij. Het was eerlijk gezegd even zwaar om te herpakken; niet 
alleen sporttechnisch maar ook mentaal. Ik wil namelijk in het nieuwe seizoen mijn techniek behouden en zelfs 
verbeteren. Inmiddels ben ik nu al wat stappen verder en mijn nieuwe doelen, zoals de uitnodiging voorde 
Senioren Grand Prix in Frankrijk, de Europese Kampioenschappen, en de Wereld Kampioenschappen in Japan, zijn 
gesteld. 

 
In mei ben ik naar Boston geweest om twee supermooie küren te laten maken 
zodat ik de jury iets totaal anders kan laten zien. Daarna stond in juni het SKN- 
Kamp voor de deur waar ik altijd erg naar uitkijk. Speciaal was ook dat ik hier de 
prijs "Kunstrijdster van het jaar" - een prachtig bronzen beeld in ontvangst mocht 
nemen, persoonlijk uitgereikt door Sjoukje Dijkstra. In juli was ik twee weken in La 
Garde voor een trainingskamp van Benoit Richaud, waar ik ook trainde met mijn 
coach Thomas Kennes. Gelijk daarna was ik nog twee weken bij het Bootcamp 
van mijn eigen coach Carine Herrygers met gastcoach Astrid Winkelman. En nu ben 
ik met Carine in Laives (Italië) waar ik samen met het Italiaanse team train. 
 
Stilletjes aan begin ik weer in vorm te komen voor mijn eerste wedstrijd in 
Oberstdorf - de Nebelhorn Trophy van 21-24 september as. Ik zou het leuk vinden 
als jullie dan ook weer kijken via de livestream zodat ik mijn nieuwe programma’s 
kan laten zien. Ik wil graag SKN met alle sponsors en donateurs bedanken, want 
zonder hen zouden er geen voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn.  

Lindsay met Daniel Grassl in Italië  
                Wurth Arena Egna 
Ook wil ik Sylvia Tóth extra bedanken; dankzij haar grote steun kon ik mijn nieuwe programma's laten maken en 
ook Reggeborgh voor mijn nieuwe jurken. Ik kijk er naar uit om u allen te ontmoeten tijdens de SKN Sponsor en 
Donateurs dag in Januari 2023, waar ik en mijn teamgenoten onze programma's kunnen showen en uiteraard 
kan ik u dan ook persoonlijk bedanken. Noteer de data alvast in uw agenda Vrijdag 13 januari. Ik kijk er naar uit, 
u toch ook?” 
 
Wedstrijdkalender 2022-2023 

Ieder jaar vermelden wij op onze website de wedstrijdkalender met belangrijke nationale en internationale 
wedstrijden, Junior Grand Prix (JGP) EK en WK (junioren en senioren) op de ISU-kalender. 
http://www.sknfonds.nl/wedstrijdkalender/ 

 

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


                  

Volgende SKN-Kampen 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 in 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 zijn voor alle jonge talenten in onze sport. 
                                               
Helpt u ons? Heel graag. Dank u wel bij voorbaat. http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/ 
 
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  

Voor een directe bijdrage via onze website klik hier http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/ 

                       

Maha Aitelberd, 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 3 oktober  t/m Vrijdag 7 oktober 2022 
       Maandag 9 januari  t/m Vrijdag  13 januari 2023 

    Het maart/april 2023 kamp wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt 

                                                                       

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


                  

         
 
 
Sponsors, Donateurs en Supporters Bijeenkomst op vrijdag 13 januari 2023 
  
Na een afwezigheid van twee jaar vanwege de Covid-beperkingen kijkt SKN er naar uit om onze Sponsors, 
Donateurs en Supporters opnieuw te verwelkomen tijdens het SKN -Kamp van 9 t/m 13 januari op De Uithof in 
Den Haag. De SKNers zullen midden in het wedstrijdseizoen hun korte kür voor u rijden, gevolgd door een 
gezamenlijke koffietafel waar u de sporters en het bestuur van SKN kunt ontmoeten. 
 
De exacte tijd krijgt u nog door ons doorgestuurd. 
Wij verheugen ons erop, wij hopen u ook! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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