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De kilometerteller voor op de skate bestaat al jaren. En is nooit echt doorgebroken. 
Voor de meeste skaters was het teveel gedoe. Je moest de teller met engelengeduld 
en enige technische kennis bevestigen op je skate. En daarna bevestigde je met 
uiterste precisie het magneetje in een van je skatewielen. Voor het geld hoefde het 
niet te laten: voor zo’n 35 euro was je de trotse bezitter ervan. Dat een groothandel 
een pakket van deze kilometertellers voor een aanzienlijk lager bedrag onlangs aan 
mij aanbood, sprak boekdelen: hij raakte ze niet (meer) kwijt.
Wellicht had dat laatste te maken met de introductie van een aanzienlijk handiger 
speeltje: de GPS trainingsassistent. Geen gedoe meer: gewoon om je arm bevestigen 
en gaan! Door continue in contact te staan met diverse satellieten, hoef je in dit geval 
geen magneetje meer om je skate te doen; de GPS weet elk moment waar je bent en 
hoe hard je gaat!
Lex van Buuren testte de twee bekendste skate trainingsmaatjes die er in Nederland 
te kopen zijn: de Navman S300 en de Garmin Forerunner 201.

Navman Skate S300 (129 euro)
Deze bevestig je om je bovenarm. Het voordeel daarvan is, dat het zwaaien van je 
hand tijdens het skaten een minimale afwijking veroorzaakt. De Navman meet hoe 
hard je op een bepaald moment skate. Daarnaast kun je afl ezen wat je maximum 
snelheid is (geweest) tijdens je tocht. Ook je gemiddelde snelheid meet hij. Waarbij 
aangetekend, dat hij niet meet als je (bijna) stilstaat. Anders zou de gemiddelde 

snelheid een vertekend beeld opleveren. Op elk moment kun je tijdens het skaten 
afl ezen hoeveel kilometer je hebt geskate.
Je kunt ook een minimum en maximum snelheid instellen. Kom je daarbuiten, 
dan krijg je een piepje te horen van de Navman. Als het gaat regenen, dan hoef je 
vanwege de Navman in ieder geval niet te stoppen: die is waterdicht. De Navman 
Skate S300 is relatief goedkoop. En hij is ook betrekkelijk simpel. De batterijen gaan 
16 skaturen mee. Je kunt je resultaten vrij goed goed afl ezen tijdens het skaten, al 
moet je wel even uit je diepzittende houding komen en je handen van je rug afhalen.

Wil je meer en ben je ook bereid daarvoor meer te betalen? Dan zou je de aankoop 
van een Garmin Forerunner 201 kunnen overwegen. Toegegeven: hij is een stuk 
duurder: 190 euro. De Forerunner 201 kan wat de Navman ook kan. Je kunt hem 
dragen om je pols (beter zicht), maar met de extra bevestigingsband kun je hem ook 
naar je bovenarm verhuizen (meer  accuraat). En je kunt er ook mee navigeren. Als 
je bij de start een z.g. waypoint aanmaakt van de startplek en je raakt de weg kwijt, 
dan kun je de Forerunner opdracht geven je weer terug te brengen naar die plek. 
(Je moet alleen nog wel zelf skaten.) Overigens niet met een zwoele vrouwenstem 
in je oor, maar met een simpele pijl. Je kunt hem ook op je PC aansluiten, zodat je je 
trainingsresultaten kunt analyseren. Als je digitale kaarten op je PC hebt staan, kan je 
zelfs je gereden route op het scherm tonen. Voor een aansprekend voorbeeld verwijs 
ik naar de skate website www.feijes.com
De Forerunner is ook je virtuele trainingsmaatje. Train je voor de marathon of ga je 
er binnenkort eentje rijden? Stel afstand en je richttijd in en hij zorgt ervoor dat je 
onderweg on track blijft. De Forerunner houdt ook bij hoeveel calorieën je gebruikt 
tijdens het skaten: voor skaters die wat kilo’s willen kwijtraken een extra stimulans. 
Hij liet de Lex van Buuren bij de test in de stad soms een paar seconden in de steek, 
omdat hij tijdelijk geen contact kon maken met de satellieten. Beide GPS maatjes zijn 
bedoeld om te trainen: je kunt ze niet als navigatiesysteem voor in je auto gebruiken. 
In de stad werken ze vrij goed, daarbuiten super. Je kunt ze in de hele wereld 
gebruiken. Maar niet binnenshuis.

Tekst: Lex van Buuren.
Met dank aan Navman Skate S300 gebruikster Monique Pastoor en 
Foreruner 201 gebruiker Jan Feijes voor hun advies en tips.
Websites: www.navman-europe.com en www.garmin.com
Ze zijn te koop bij outdoor speciaalzaken, sommige skateshops en op diverse Nederlandse websites.

Skatemill in Heeten en voor Noren
Skeeleraars kunnen op verschillende plaats kennismaken met de Skatemill het trainingsapparaat dat vooral ook bij schaatsers in trek is. Tijdens onder meer de 
toertocht in Heeten op zaterdag 24 september. De organisatie van de Sallandse Pony Skeelertocht hoopt op die manier meer liefhebbers voor deze sport te trekken en 
in een verhaal verderop in dit magazine wordt duidelijk gemaakt wat het aantrekkelijke verder is van dit evemenent.
De Skatemill heeft een oppervlak van 2 x 3,5 of 2,4 x 4 meter, maar is eigenlijk is iedere afmeting leverbaar omdat het apparaat naar de wens van de opdrachtgever 
kan worden gebouwd. De eerste commercieel beschikbare band staat inmiddels bij Sjollema Sport in Hilversum. Verder  komt binnenkort een band in een 
onderzoeksinstelling in Amsterdam en de grootste tot nu toe wordt half oktober geleverd in het Noorse Trondheim. Dit apparaat wordt gebruikt door Noorse 
topschaatsers en heeft ook nog een krachtplatform voor onderzoek. Dit apparaat is inmiddels op diverse locaties te zien geweest en veel topschaatsers hebben er al 
eens op getraind. Zij zijn vooral enthousiast over de mogelijkheid om de techniek verder te verbeteren.

Meer info: 0651-216197 of nieuwenhuis@bontezwolle.nl
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