
                 
       

 
      

 
       
                                      
SKN Nieuwsbrief Nr. 29              Januari 2023 

 
 

Beste SKN-vrienden 
 
In onze laatste SKN Nieuwsbrief (september 2022) stond een bijdrage onder het kopje 
“Nederlandse kunstrijden in de lift”. In dat verslag maakten we met trots bekend dat (na 
vele jaren afwezigheid) de ISU Nederland in de persoon van Lindsay van Zundert had 
uitgenodigd om deel te nemen aan de ISU Senior Grand Prix-serie en dat er in de ISU 
Junior Grand Prix-serie vier plaatsen open waren voor Nederlandse schaatsers. Nu in deze 

editie, met het seizoen halverwege, ben ik blij om de vooruitgang van onze sporters te kunnen melden, wat 
bevestigt dat onze septemberkop geen ijdele claim was. 
 
In tegenstelling tot de eerdere jaren van SKN, waar we misschien één of twee sporters konden ondersteunen en 
waar we af en toe internationaal resultaat zagen, zien we nu zeer regelmatig veel belovende resultaten van 
meerdere Nederlandse kunstrijders op de verschillende niveaus bij Internationale wedstrijden. In deze brief 
uiteraard meer hierover.  
 
Zoals ik eerder vorig jaar al schreef, was het succes van Lindsay van Zundert die zich na 46 jaar afwezigheid 
kwalificeerde voor de Olympische Winterspelen één van de twee doelen van SKN. Het andere doel, het bouwen 
van een sterke basis voor de voortdurende verbetering van onze schaatsers in de internationale 
kunstschaatswereld en de continuïteit daarvan, blijft onze grootste uitdaging — een uitdaging voor iedereen die 
betrokken is bij onze mooie sport. 
 
Helaas moet ik u zeggen dat ondanks het behalen van het eerste doel er weinig beloning is uitgekomen in termen 
van voldoende financiering uit bronnen als NOC-NSF en KNSB. 
 
Ja, Nederland is terug als belangrijke deelnemer aan het internationale kunstschaatsen, maar om daarop voort 
te bouwen en ons op dit niveau te blijven handhaven, is het vooral afhankelijk van de goede wil en vrijwillige 
bijdragen van SKN-sponsors, donateurs en supporters die we daar uiteraard zeer erkentelijk voor zijn. Bij het ter 
perse gaan van deze nieuwsbrief verwelkomen we u allemaal op vrijdag 13 januari op de Uithof ter gelegenheid 
van het 38ste SKN-trainingskamp. 
 
Wij bij SKN kijken er naar uit! 

 
Joan Haanappel 
Voorzitter 
 



                 
       

Julia van Dijk begint seizoen sterk in Ostrava 
 
 
De 16jarige Julia van Dijk (DDD) maakte écht een goede start begin September 
bij de ISU Junior Grand Prix in Ostrava. Tijdens deze eerste wedstrijd van het 
seizoen liet ze zien wat ze waard is. Ze toonde zich zeker van haar opdracht en 
reed met Schwung op de tonen van “I love Paris” haar korte kür. In een groot 
deelnemersveld van 35 werd zij met 46.17 16de. De lange kür was iets minder 
maar ze ging wèl een plaats omhoog in het klassement, ze werd 15de met een 
score van 128.15, we mogen ook niet vergeten dat het helemaal aan het begin 
van het seizoen was, dus een heel goed resultaat! 
 
 
 
 

 
Eerste wedstrijd van het seizoen voor Nederlands Kampioene Lindsay van Zundert de 
Nebelhorn Trophy in Oberstdorf 
 
SKNer Lindsay (MSB) had de moeilijke taak het nieuwe 
seizoen eind September bij de Nebelhorn Trophy te starten 
met een nieuwe korte kür. De kür is op muziek van Lara 
Fabian, interessant en technisch moeilijk. Je kon merken dat 
de kür nieuw is, omdat hij zoals wij zeggen nog niet helemaal 
in de benen zat, maar dat ging in de loop van het seizoen 
helemaal goed komen. 
 
Er waren 17 deelneemsters uit 13 verschillende landen, 
Lindsay kreeg 53.11 van de jury en werd daarmee 8ste. Ze 
heeft dit seizoen ook een nieuwe lange kür op de 
opzwepende muziek uit de film “Pirates of the Caribbean” 
een uitdagende en interessante kür die zo aan het begin van 
het seizoen een hele kluif was.                                                                Lindsay met haar coach, Carine Herrygers 
 
Goed dat Lindsay deze uitdaging aangaat, en dit jaar een andere kant van haar talent laat zien. Moeilijke nieuwe 
passenseries verbinden het geheel en zullen als de kür helemaal ingereden is zorgen voor goede scores. Hier en 
daar waren er nog wat probleempjes maar die zijn inmiddels allemaal opgelost. 
 
De eerste wedstrijd van het jaar is lastig, en met name wat de küren betreft is er altijd de hoop dat ze aanslaan 
bij de jury en het publiek. Al met al was de kop er af wat dit seizoen betreft, en had ze het goed gedaan. 
Met 154.31 werd Lindsay 9de in het klassement en versloeg ze o.a. de Amerikaanse Kampioene Gracie Gold, een 
mooie opsteker. 
 
Tweede Junior Grand Prix in Gdansk voor Julia 
 
SKNer Julia van Dijk (DDD) liet tijdens haar tweede Junior Grand Prix dit seizoen in Gdansk ook weer zien wat ze 
kan. Julia reed een bijna perfect kort programma en presteerde absoluut naar kunnen. Het resulteerde in de 
18de plaats met 49.94 in een deelnemersveld van 48 deelnemers uit 35 landen. Ook bij de lange kür toonde ze 
wat ze in huis heeft voor de toekomst. Haar totaalscore bij deze wedstrijd was 138.03, een mooie prestatie van 
Julia met de 16de plaats als eindresultaat 
 
Het Nederlandse kunstrijden zit in de lift, steun SKN om meer mogelijk te maken voor deze 
talenten! 



                 
       

 
Ongelofelijk maar waar, de éérste viervoudige Axel is een feit. 

 
 
Gesprongen door de Amerikaan Ilya Malinin tijdens de U.S. International Classic 
in Lake Placid op 14 September 2022. De 4-voudige Axel heeft een halve draai 
méér dan de andere 4-voudige sprongen omdat de afsprong van voren is en de 
landing zoals altijd op achterwaarts. Waar gaat dit heen? 
 
 
 
 

       Ilya Malinin USA 
 
 
Mooi debuut bij ISU Junior Grand Prix van 13-jarige Emilia Soloukhin begin oktober 
 
Emilia (TKV) kwam duidelijk zeer vastberaden het ijs op. Ik denk wel dat ze wat 
zenuwachtig was voor zo’n grote wedstrijd, maar ze liet het niet merken. 
Knap wat ze in een deelnemersveld van 49 deelneemsters uit 38 verschillende landen 
als één van de allerjongste liet zien. Ze reed een elegante kür en heeft veel ervaring 
kunnen opdoen. Emilia werd 34ste met de korte kür. 
 
Bij de lange kür overtrof ze zichzelf, op de prachtige balletmuziek uit o.a. le Corsair en 
de choreografie van haar Belgische coach Ans Bockland gaf zij haar visitekaartje af. 
 
Ze reed echt mooi en alles lukte. Ze heeft een betere schaatstechniek gekregen, goede 
pirouetten en haar sprongen worden ook steeds beter. Met de lange kür schoof deze talentvolle jonge SKNer 
acht plaatsen op naar de 26ste plaats. Een mooi resultaat! 
 

 
 
Het 37ste SKN-kamp was van maandag 3 
Oktober t/m 7 onder leiding van Kevin van der 
Perren en Silvie de Rijcke zoals gebruikelijk op 
De Uithof in Den Haag, onze thuisbaan. 

SKN bedankt Eugène de la Croix voor alle steun 
en medewerking die wij daar sinds onze 
oprichting krijgen. Zonder De Uithof waren we 
nooit zo ver gekomen. Ons volgende kamp is 
van 9 t/m 13 januari 2023 met op de 13de januari 
de Donateurs Dag óók natuurlijk op De Uithof. 

 
 
 

l naar r, Kevin van der Perren, Naomi Wessels, Nazomi  
van Bergen Bravenboer, Macey Mellema, Yolanda Vos,  
Elsbeth Marck, Emilia Soloukhin, Silvie de Rijcke 
 
 



                 
       

Begin Oktober reed Lindsay van Zundert foutloze korte kür bij Finlandia Trophy in Espoo  
 
SKNer Lindsay van Zundert reed een foutloze korte kür bij deze vrij sterk 
bezette Internationale senioren-wedstrijd, die deel uitmaakt van de ISU 
Challenger Series. Er waren 25 deelneemsters uit 18 verschillende landen. 
Haar nieuwe korte kür zie je groeien naarmate ze meer wedstrijden rijdt, met 
59.22 werd Lindsay 6de twee honderdste punt verwijdert van haar Personal 
Best Score. Knap! 
 
Tijdens de lange kür bleek dat ze toch nog niet helemaal in vorm was, er moet 
meer rust in komen om de kür mooi en technisch goed uit te voeren, dan komt 
het helemaal voor elkaar. De eerste wedstrijden vroeg in het seizoen zijn als het 
ware trainingswedstrijden waarna deze probleempjes nog in orde gemaakt 
kunnen worden. Lindsay kreeg 105.59 voor de lange kür en werd met 164.81  
7de geworden. 
 
 
 
Emilia Soloukhin deed het goed bij haar tweede ISU Junior Grand Prix in Egna, Italië 
 
De 13jarige SKNer reed half oktober een mooie korte kür die ook technisch beter was dan vorige keer. 

Ze had wel even pech, door bij gewoon achteruit rijden te vallen maar dat kan de 
beste overkomen. Er waren 44 deelneemsters uit 37 landen, ze kreeg een mooie score 
41.42 en kwam daarmee uit boven haar Personal Best, het betekende de 27ste plaats.  

Alhoewel er net als gisteren een freak (rare) val in de lange kür zat waar ze van de kant 
van haar schaats gleed, was het heel mooi om naar te kijken. Ook de techniek was 
prima en deze SKNer heeft behalve veel talent ook een fantastische 
wedstrijdmentaliteit, wat absoluut nodig is om aan de top te komen en te blijven.  

Met de lange kür en bij de korte kür verbeterde zij haar Personal Best Scores, net zoals 
uiteraard de Totaalscore met meer dan zes punten naar 123.40. Emilia Soloukhin steeg 
ook 3 plaatsen in het eindklassement en heeft daarmee de 24ste plaats behaald. 

 

Tijdens de eerste Selectiewedstrijd voor de Nederlandse Kampioenschappen, de KNSB-cup A 

In oktober in Den Bosch deden SKNers het prima. Bij de Basic Novice werd de 
11jarige Lucca Dijkhuizen knap eerste en ook Advanced Novice rijdster Naomi 
Wessels was de beste. In de categorie Junioren werd Jolanda Vos tweede 

 

Tijdens de 2e KNSB Cup A in Alkmaar medio November werd Lucca Dijkhuizen bij 
de Basic Novice 3e. Naomi Wessels 2e en Macey Mellema 3e beiden bij de 
Advanced Novice en bij de junioren Jolanda Vos 3e en Nazomi van Bergen 
Bravenboer 4e. 

 
 

  Yolanda Vos, tweede junioren 



                 
       

 
SKNer Emilia Soloukhin pakt derde plaats in categorie Junioren in Antwerpen 
 
Met drie triples in haar kür kreeg Emilia 119.08 totaal en werd daarmee derde. Gewonnen werd er door 
Hongaarse Vivien Papp terwijl er zilver was voor Evgena Sekulovski (Zwitserland). 
 
 
Nederlands Kampioene Lindsay van Zundert rijdt foutloze korte kür tijdens ISU GP 
wedstrijd Skate Canada 
 

Lindsay beleefde haar debuut bij de ISU Senior Grand Prix in Mississauga Canada. 
 
Na EK, WK en uiteraard de Olympische Spelen zijn dit de meest prestigieuze 
wedstrijden waarvoor je zelfs uitgenodigd moet worden. Er waren 12 rijdsters uit 
7 landen, Lindsay reed goed en maakte een stabiele indruk, knap want in korte tijd 
zijn er heel wat nieuwe ervaringen te verwerken voor haar. 
 
Na de korte kür stond ze 9de met 55.22. Tijdens de lange kür waren er een aantal 
problemen, een val bij de triple flip en nog een paar technische foutjes bij de 
rotatie van sommige sprongen. Maar Lindsay is een attractieve rijdster en dat 
levert ook punten op. 
 
Ze werd 10de bij de lange kür maar met een totaal van 160.96 eindigde ze toch op 
de 11de plaats. Ze heeft zich goed geweerd op het hoogste niveau en ongetwijfeld 
een schat van ervaring opgedaan. 

 
SKNer Nazomi van Bergen Bravenboer bij de “Volvo Open Cup” in Riga, Letland                    

 
Begin oktober reed Nazomi in de categorie Junioren, helaas 
waren wel een aantal foutjes. Heel jammer want Naomi is een 
leuke rijdster maar zij is niet de enige die dit meemaakt, 
kunstrijden is nu eenmaal een uitzonderlijk moeilijke sport. 
Ze werd 18de met 32.66, in een veld met 24 rijdsters uit 13 
verschillende landen. 
 
Nazomi klom drie plaatsen in het klassement na de lange kür 
Nazomi maakte een vastberaden indruk om te laten zien wat ze 
kan en nadat zij de moeilijkste elementen aan het begin van de kür 
had uitgevoerd kwam ze helemaal los. 
 

          Nazomi van Bergen Bravenboer 
 

Zij steeg met haar kür waarmee ze 12de was drie plaatsen in de einduitslag naar de 15de plaats met 101.96 een 
mooi resultaat in haar eerste jaar als junior. 
 
Een brief van Nazomi 
“Ongeveer ergens in 2018 of 2019 ging het mij opvallen dat bij iedere KNSB-wedstrijd er SKN-borden langs het ijs 
stonden. Ook was Joan Haanappel een naam waarover veel werd gesproken, maar ik wist nooit heel goed wie ze 
was. Later kwam ik erachter dat zij, samen met Sjoukje Dijkstra, de beste en bekendste Nederlandse 
kunstschaatser ooit is. Ook een bekende Nederlander, want ze is veel op televisie geweest. Andere 
kunstschaatsers praatten regelmatig over SKN en zo kwam ik er achter dat SKN een selectie was van alle grootste 
talenten en dat zij extra werden begeleid en gemotiveerd door specifieke trainingen van goede trainers. Joan 
Haanappel was daar de baas, zo hoorde ik, en bepaalde met Sjoukje die ook in het bestuur van SKN zit wie voor 
SKN werd uitgekozen. Iedereen wilde bij SKN horen. 



                 
       

 
In 2022 werd ikzelf uitgenodigd door SKN. Het gaf me een blij gevoel wetende dat Joan en anderen in mij geloven 
want iedere keer ga ik er met veel plezier naar toe. Dat het in Den Haag is, is ook speciaal, want ik woon daar. 
Extra leuk is ook dat ik andere schaatsers van andere verenigingen beter heb leren kennen. Hopelijk gaat SKN nog 
heel lang door met het helpen van alle kunstschaatsers uit Nederland.” 
 

 
Jongste SKNer Lucca Dijkhuizen (11) wint in de categorie Basic 
Novice de Volvo Open Cup in Riga 
 
In een breed deelnemersveld van 35 rijdsters, de meesten afkomstig uit de Baltische 
staten en de Scandinavische landen, deed onze jongste het geweldig goed. 
 
Een hele mooie overwinning met 39.70, we zijn trots op haar en lof voor de coaches 
Thomas Kennes en Jolanda Franken. 
 
 
 
 
 
 

      Luca Dijkhuizen  
 
 
Grand Prix de France 
 

Twaalf deelneemsters deden begin November mee 
aan de Grand Prix de France in Angers waaronder 
Nederlands Kampioene Lindsay van Zundert. 
Lindsay reed technisch een prima korte kür, maar had 
de pech na de landing van haar Splitjump te vallen. 
Eigenlijk met niets, en dat is schrikken omdat je het 
niet verwacht. Lindsay kreeg van de jury 55.11 
waarmee ze op de 11de plaats in het klassement 
stond. 
 
Tijdens de lange kür leek het haar het haar aan 
inspiratie te ontbreken, wat nu juist één van haar 
sterke punten is, er ging te veel mis.  Vorig weekend 

reed zij tijdens “Skate Canada” een hele goede wedstrijd. Mogelijk is het gewoon te veel. Vorig weekend in 
Mississauga dan terug naar Europa mét zes uur tijdsverschil dat doet een topsporter geen goed. 
 
Lindsay werd 11de met 154.09. De wedstrijd werd gewonnen door de Belgische Loena Hendrickx met 216.34. 
 
 
ISU Ice Challenge in Graz 
 
In de categorie junioren dames deden er 34 deelneemsters mee waaronder 3 SKNers. 
Helaas werd Emilia Soloukhin ziek waardoor ze na de korte kür moest afhaken. Emilia werd tijdens de korte kür 
25ste en reed zeker niet slecht maar het was duidelijk te zien dat ze niet lekker was. 
SKNers Jolanda Vos (TKV) en Julia van Dijk (DDD) deden hun best en stegen ook in het klassement. Julia eindigde 
op de 21ste plaats met een score van 110.57 punten en Jolanda op de 25ste plaats met een score van 96.37 
punten.  
 



                 
       

 
 
Nederlandse meisjes doen het goed in Dortmund 
 

 
Tijdens de finale (lange kür) bij de NRW Trophy eind november werd er in de categorie 
Advanced Novice goed gepresteerd, óók door de twee Nederlandse rijdsters. 
 
De jonge Angel Delevaque (TKV) klom met een totaal van 97.26 van de 7de naar de 6de 
plaats, een mooie prestatie. 
 
SKNer Naomi Wessels ging van de 10de naar de 7de plaats met een totaal van 93.61 een 
goede “comeback” voor Naomi na een jaar afwezigheid. 

    Naomi Wessels 
 
Prima vierde plaats voor 11jarige SKNer Lucca Dijkhuizen in Budapest met 39.29 

 
52 Deelneemsters (Basic Novice) bij Hongaarse Santa Claus Cup eind november/begin 
december. Onder deze deelneemsters uit 15 verschillende landen ook drie Nederlandse 
meisjes Lucca liet zich weer van haar beste kant zien en reed een prima kür. 
 
Als één van de jongste mag ze best trots zijn op haar prestatie, wij zijn het in ieder geval. 
 
 
    

   Lucca Dijkhuizen 
 
 
Lindsay van Zundert mooi derde bij korte kür in Zagreb 
Na de korte kür in Zagreb tijdens de "Golden Spin" wedstrijd stond Lindsay met 58.66 op de derde plaats, vóór 
haar stonden twee Amerikaanse meisjes waaronder de Kampioene Bradie Tennell. Lindsay reed een goede kür 
waar ze alleen aftrek kreeg voor haar moeilijke combinatie triple Lutz triple Toeloop die ze gelukkig blijft doen in 
de wedstrijd...de énige manier om het onder de knie te krijgen. Er waren 28 deelneemsters waaronder een fors 
aantal Nationale Kampioenen.  
 
Lindsay heeft het goed gedaan. Met een Personal Best van 116.15 werd Lindsay vijfde met de lange kür bij de 
Golden Spin in Zagreb, één van de grotere Internationale wedstrijden, een heel mooi resultaat. In de einduitslag 
werd zij vijfde met 174.81 één punt onder haar Personal Best, Lindsay is dus heel goed in vorm. 
 
Wij hebben grote bewondering voor haar zoals ze bezig is, een enorme doorzetter maar ze oogt cool. 
 
 
Latvia Trophy, SKNers goed bezig 
Jolanda Vos kreeg voor haar korte kür tijdens de Latvia Trophy een score van 42.85 en werd daarmee 8ste. Emilia 
Soloukhin werd 7de met 43.15 en Julia van Dijk was de beste met 47.89 en werd derde.  
 
Tijdens de finale /lange kür reed Isabella Smit (TKV) een mooie kür en ging daarmee van de 6de naar de vierde 
plaats in een deelnemersveld van 24. 
De SKNers Jolanda Vos, Emilia Soloukhin en Julia van Dijk werden respectievelijk 7de, 8ste en 9de. 
Een goede prestatie, waarmee deze sporters zich aan elkaar kunnen optrekken. Niets werkt beter dan 
concurrentie in eigen land, het houd je scherp! 

 



                 
       

Wedstrijdkalender 2023 en SKN kampen 

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. Het betreft wedstrijden 
waar SKNers aan kunnen deelnemen, of alleen op uitnodiging of door hiervoor geselecteerd te worden. Deze 
kalender is nog een voorlopige. Want ook dit jaar kan de situatie er vanwege Corona nog anders gaan uitzien, 
waardoor wedstrijden worden uitgesteld, verplaatst of afgelast. Tevens zijn in dit overzicht de SKN-
trainingskampen opgenomen die wij organiseren voor de rijders van het SKN-Talent Team.  
 
Januari  
  9 - 13  SKN Trainingskamp, De Uithof Den Haag 
13 - 15  World University Games, Lake Placid, Amerika  
14 – 15                3e KNSB-Cup A Selectiewedstrijd, Heerenveen 
20 - 22  48th Volvo Open Cup, Riga, Letland 
23 - 29                Europese Kampioenschappen, Espoo, Finland 
31 - 5/2     Bavarian Open, Oberstdorf, Duitsland 

Februari  
23 - 26                 Challenge Cup en NK, Tilburg 
27 - 5/3                WK junioren, Calgary, Canada 
 
Maart  
17 - 19  Coupe de Printemps, Luxemburg, Luxemburg 
20 - 26     WK senioren, Saitama, Japan 
??  SKN Trainingskamp, De Uithof Den Haag 

April 
12 - 16  Triglav Trophy & Narcisa Cup Jesenice, Slovenie 
13 - 16                Egna Spring Trophy, Italië  
 
 
Afvaardiging Europese Kampioenschappen  
De KNSB heeft besloten het volgende team af te vaardigen naar het Europees Kampioenschap (23-29 
januari 2023 in Espoo – Finland) 
 
Dames: Lindsay van Zundert  
Paarrijden: Nika Osipova / Dmitry Epstein (reserve: Daria Danilova / Michel Tsiba)   
IJsdansen: Hanna Jakucs / Alessio Galli (reserve: Chelsea Verhaegh / Sherim van Geffen  
 
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.  

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


                 
       

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, Johan Klyndyk, 
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, Christian & Karin Scheen, 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    
         
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 vrijdag 13 januari opnieuw te kunnen verwelkomen tijdens het 38ste SKN Kamp op De 
Uithof in Den Haag. Gedurende een gezamenlijke koffietafel zal Lindsay van Zundert midden in het 
wedstrijdseizoen aan u voorgesteld worden. Bovendien is het ook een mooie gelegenheid om onze 
bestuursleden te leren kennen. Daarna volgt de demonstatie van de SKNers. 
 
 
SKN heeft nieuwe promotieflyer en een nieuwe banner 
 
In de afgelopen jaren is er veel progressie bereikt en hebben we met 
elkaar een aanpak ontwikkeld die zijn vruchten afwerpt. Om te zorgen 
voor blijvende ondersteuning van toptalent in het kunstrijden blijven we 
actief om financiële middelen te werven. 
Een in het oog springende flyer is dan naast social media een belangrijk 
instrument. 
 
Hiervoor is een nieuwe flyer ontworpen door Sandra van Wingerden van 
Grafisch Buro van Erkelens in Wateringen. Zij heeft SKN deze flyer 
kosteloos aangeboden. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor deze 
sponsoring. De nieuwe banner is ook aangepast met het huidige SKN-
team.  
 
 
 
 

 

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


                 
       

50 jaar Uithof in Den Haag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
In 1973 opende de Uithof haar deuren en daarna is De Uithof uitgegroeid tot een groot indoor sportcomplex met 
naast de 400 meterbaan, een ijsbaan voor o.a. kunstrijden en ijshockey, een kartbaan en een klimwand en 
snowboard- en skimogelijkheden. 
 
De Uithof is voor SKN onze thuisbaan en zij ondersteunen SKN al heel veel jaren door het mogelijk te maken bijna 
alle trainingskampen te organiseren op hun baan.Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor!! Onze felicitaties met 
hun 50-jarig jubileum voor onze fantastische sponsor Eugène de la Croix directeur van de Uithof en zijn team! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                 Joan Haanappel met Eugène de la Croix 
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