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Berlijn verveelt mij niet snel. Ik ben 

er zo’n vier weekenden per jaar, in 

verband met de skatereizen die ik 

organiseer naar de Duitse hoofdstad. Ik ken 

geen stad die zo rap verandert als Berlijn. Dat 

is als ondernemer nogal eens lastig. Maar als 

persoon vind ik het prachtig; ik houd wel van 

‘alive & kicking’. Begin augustus werd het EK 

inline-skating vlakbij Berlijn gehouden. Dat 

was voor mij een erg goede gelegenheid om 

er - dit keer zonder groep - heen te gaan.

Binnen 5 uur van deur naar deur. De reis naar Berlijn deed 
ik voor de verandering per vliegtuig. Ik besloot de nieuwe 
maatschappij Air Berlin eens aan een onderzoekje te onder-
werpen. De vlucht vanaf Schiphol had geen vertraging en de 
service aan boord was goed. Op het vliegveld koos ik voor 
de stadsbus om mij naar mijn eenvoudige pensionnetje te 
brengen. Deze bevond zich naast de Kurfursterdamm. Deze 
winkelpromenade was in het vroegere West-Berlijn dé win-
kel -en uitgaansstraat. Na de ‘Wiedervereinigung moest deze 
gaan concurreren met de hippe Friedrichstrasse, in Oost.

EK op de baan, prachtig skatepad ernaast
Op vrijdag reed ik met een comfortabele trein naar de 
baanwedsrtijden van het EK in-line skaten. Het was prach-
tig skeelerweer! Daarom was ik teleurgesteld in de matige 
belangstelling ter plekke. ‘Is dit nou het EK van de mooiste 
sport ter wereld?’, dacht ik Ik herken Elma de Vries en nog 

een paar Nederlanders. Ook zie ik de nodige Oranje vlaggen. 
Na een uurtje besluit ik toch maar zelf te gaan skaten. En hoe!
Naast de baan ligt het Flaeming Skate pad, een geweldige 
ervaring van inmiddels 190 km lang! Wauw, dat asfalt is 
echt het beste wat ik ooit heb meegemaakt. Navraag leert 
mij, dat speciale ‘asfaltexperts’ zich hebben gebogen over 
dit pad. Met als doel het beste asfalt voor skaters ter wereld 
te brouwen. Dat is wat mij betreft zeer zeker gelukt.

Berlinparade: meer rechten voor skaters

Daarna trein ik terug naar Berlijn. Snel wat eten en dan op 
naar het ‘Rote Rathaus’, een prachtig gebouw in Oost dat 
de oorlog heeft weerstaan. Daar gaat mijn volgende doel, 
de Berlinparade, beginnen. De Berlinparade is een demon-
stratie voor meer rechten voor skaters, in de vorm van een 
nightskate. Dwars door Berlijn en gratis. Met politiebegelei-
ding, want de ‘demo’ is officieel aangemeld bij de gemeente 
Berlijn. Na een kwartier stoppen we bij het hoofdkantoor 
van de socialisten. Er wordt een pamflet uitgedeeld, en het 
socialistische raadslid mag met behulp van de microfoon 
uitleggen waarom zijn partij pro-skate Berlijn is. Dat er mis-
schien wel speciale paden in Berlijn gaan komen. Of dat er E
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Tekst en foto’s: Lex van Buuren
Lex van Buuren klaar voor de Jedermannmarathon
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straten worden afgezet op zondag, zoals in Parijs al jaren gebeurt. 
Daarna skaten we door richting de Friedrichstrasse. Wat is het asfalt 
hier heerlijk nieuw. En het uitzicht voedt mijn historisch besef. Vooral 
als we langs ‘Checkpoint Charlie’ komen; de voormalige, beroemde, 
grensovergang tussen West en Oost.
Dan gaat het plots regenen. En de stoet verplaatst zich razendsnel 
weer terug naar de startplaats; het ‘Rote Rathaus’. De après-skate 
vindt plaats in een pizzeria: nog even een kleine vierde maaltijd en 
een Duitse ‘Weissenbier’ erbij.

City Skate Nacht over de Kurfursterdamm

Op zaterdag is het tijd voor weer een heel ander spektakel-
stuk: de Jaarlijkse City Skate Nacht. Ook de al eerder genoemde 
Kurfursterdamm wordt afgezet, zodat de skaters er zo hard mogelijk 
overheen kunnen skaten. Het heeft de hele dag gehoosd, maar een 
uur voor aanvang breekt de zon door. En niet zo’n beetje ook! Juist 
na veel buien kan de zon heel krachtig zijn. Vlak voor aanvang is het 
parcours droog. Mijn tijd kan ik laten meten met een zogenoemde 
‘Championchip’. Bij de start ontmoet ik de in Duitsland razend popu-
laire Sebastian Baumgartner. Hij leert Duitse skaters de speedtech-
nieken op Sardinië, door ze achter een auto met een grote spiegel te 
laten rollen, uniek! Sebastian verslaat in Berlijn de City Skate nacht 
voor de TV-zender ZDF. Ik registreer mijn eigen, vrije matige, verrich-
tingen ook met mijn GPS trainingsmaatje. (Zie mijn artikel daarover 
elders in dit blad).
Na afloop mag ieder gratis (!) Weissenbier drinken. Het standje van 
de bierbrouwer staat echter op een zo’n onopvallende plaats, dat 
bijna niemand het ziet.

EK marathon: Arjan Mombarg en Elma de Vries in the picture
Op zondag is het tijd voor weer een ander skate-evenement. Het is 
namelijk de laatste dag van het EK skeeleren. In de ochtend rijden 
de beste skaters van Europa de marathon. Ik moet daarvoor een half 
uurtje treinen naar Ludwigsfelde. Het weer is niet al te best. Maar dat 
zijn de echte cracks wel gewend; die stoppen alleen als het begint te 
sneeuwen.
Bij de dames gaat het goud opvallenderwijs naar het thuisland. En 
Nederland doet het ook prima! Na afloop spreek ik in de stromende 
regen van Ludwigsfelde met een lachende Elma de Vries, die vierde 
werd. “Er is goed teamwork verricht, en we zijn blij met vier dames 

bij de eerste tien.” Jannita Spigt (6e), die naast haar staat, is het 
helemaal met haar eens.
Voor dat de mannen starten, zie ik Henk van Os, directeur van de 
Skatebond Nederland. Hij vertrouwt mij toe: “Het is prachtig geweest 
allemaal, en ik ben heel tevreden. Maar nu wil ik lekker weer naar 
huis!’” De mannen zijn van start gegaan, en hoewel het nog ochtend 
is, doet de bar bij de finish nu al goede zaken. Arjan Smit en Arjan 
Momberg skeeleren prima, maar pakken helaas net geen medaille. 
Na de eerdere successen van Arjan Smit had ik toch wel stiekem 
gehoopt op een gouden plak van hem. Ik was er ook bij in Parijs, in 
juni. Hij sliep toen in ons hotel en kwam uiterst krachtig over; zowel 
op het asfalt als daarbuiten. Toen werd 
hij vierde bij de World Inline Cup. 
Hier in Ludwigsfelde moet hij zich 
tevreden stellen met een 9e plek. 
Ploeggenoot Arjan Momberg 
wordt trouwens vierde.

Jedermann-marathon
Daarna mag ik zelf nog aan de 
bak. Op hetzelfde EK-parcours 
wordt namelijk de ‘Jedermann-
marathon’ gereden. Dus iedereen 
met een goede conditie mag 
ervaren wat de toppers hebben 
ervaren. De eerste 30 km is 
het droog. Daarna gaat het, 
juist als lichaam en geest 
moe beginnen te worden, 
regenen. Ik zie behoorlijk 
af en glijd zelfs nog uit in 
een afdaling op het gladde 
asfalt. Ik ben tevreden met 
mijn 1 uur 45 minuten; 
meer zat er niet in voor 
mij. Vlak na mijn finish 
begint de zon weer te 
schijnen...

Websites:
- Berlinparade:  www.berlinparade.com
- Air Berlin:  www.airberlin.com/
- City Skate Nacht: www.scc-events.com/skating/
- VVV Berlijn:  www.berlin.de
- Championchip:  www.championchip.nl
- EK skeeleren:  www.speedskate-em2005.com/


