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elMIJN MENING...

Mag het wat sexiër?
In Amerika, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland gebeurt van alles op het gebied van skaten. 

Maar geen land kan bogen op zo’n rijke skate & skeelercultuur als Nederland. Elk weekend 

kan je op vrijdagavond kiezen uit meer dan 15 nightskates in de steden. En zaterdag en 

zondag is er altijd wel ergens een SBN of KNSB toertocht. Rijkdom, dat is het!

Daar komt bij dat die rijkdom vrijwel niets kost. De nightskates zijn sowieso gratis en wat je 

moet betalen voor een landelijke toertocht is erg laag. Dat komt omdat de hele Nederlandse 

skate & skeelerwereld wordt gerund door vrijwilligers. Ieder heeft zijn eigen motieven zijn 

of haar schouders eronder te zetten, maar geld hoort niet thuis in hun rijtje.

Dat klinkt allemaal goed. En toch maak ik mij zorgen. Want er doen veel te weinig men-

sen mee aan de evenementen. Met name aan de SBN en KNSB toertochten. En, met alle 

respect, de vergrijzing tijdens de toertochten slaat harder om zich heen dan het landelijk 

gemiddelde dat het CBS bijhoudt.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen gaan meedoen met onze toertochten? Een 

beproefde en simpele methode voor succes boeken is spiegelen. Daarmee bedoel ik: kijken 

hoe anderen elders (meer) succes behalen. In Duitsland wordt bijna elk weekend ergens 

een marathon gereden. Waar je fors voor moet betalen: 25,- tot 50,- euro. En het is er druk, 

heel druk. Hebben Duitse skaters een dikkere portemonnee? Op het moment in ieder geval 

niet, nergens in de Westerse wereld gaat het economisch slechter als bij onze Oosterburen.

Nee, de marathonorganisatie biedt hen wat veel Nederlandse skaters missen: als recreant 

tegen de tijd kunnen rijden! Wat maakt het nou uit of je geen C-rijder bent? Je wilt jezelf 

testen en wellicht ook aan anderen laten zien dat je steeds harder kunt skaten. Dat kan in 

ons land voor recreanten volgens mij alleen in Rotterdam en Zaanstad.

SBN, waarom slecht je niet de grens tussen het wedstrijdrijden en de toertochten? Met zijn 

allen tegelijk over het asfalt, dat is wat veel skaters willen; samen met de toppers richting 

de finish! De huidige SBN/KNSB toertocht is een goed produkt met een rijke traditie, maar 

slaat met name aan bij senioren. Een belangrijke doelgroep, maar niet de enige. Een tree 

lager, in Zwitserland, valt er nog meer te spiegelen. De deelname aan de Swiss Inline Cup is 

helemaal een dure grap. Toegegeven, veel Zwitsers zitten er financieel warmpjes bij. Maar 

dat hele volksstammen forse bedragen neerleggen voor een skatetocht, is opvallend. Of is 

het wellicht meer dan een skatetocht? Marketingtechnisch is het gelikt: indrukwekkende 

campagnes, gebruik van moderne technieken zoals een SMS-je met je eindtijd en een lek-

ker feestje na afloop. En de recreanten skaten ook hier in dezelfde wedstrijd als de toppers.

Kortom de Swiss Inline Cup is een belevenis, een cadeautje voor lichaam en geest, dat veel 

langer duurt dan alleen de tocht zelf. En ze is daarmee veel meer dan een skatetocht.

Ik hoor de vele enthousiastelingen in Nederland denken: ,,Dat gelikte wil ik juist niet, daar-

mee zijn we niet meer trouw aan onze cultuur’’.

Dat respecteer ik. Maar het zorgt denk ik WEL voor meer deelname. Veel skaters willen 

meer kunnen connecten met anderen. Vooraf via internet, achteraf op een leuk skatefeest 

en daarna thuis ook via een forum op het web.

En ze willen weten dat ze geweest zijn: dus met hun eindtijd op de GSM naar huis en een 

mooie foto of videoclip van zichzelf in de tas. Deze tools spelen in op de trend van individu-

alisering in onze maatschappij. Ook in Nederland is er een voorbeeld van marketingsucces: 

in Rotterdam rijden ze in de zomer op woensdag een klein rondje door de stad. Daar doen 

gemiddeld 10.000 skaters per avond aan mee. De organisatie slaagt erin de skaters vooraf 

via internet, SMS en MMS op te warmen. Na afloop valt er ook hier te genieten van een 

feest en de dagen erna van allerlei speeltjes op de eventwebsite, waar men zichzelf en hun 

vrienden terugziet.

21 augustus deed ik mee met de KNSB toertocht van 50 km; de Groene Hart 

Skatetoertocht. Deze toertocht werd voor de zesde keer georganiseerd door de drie ijsclubs 

uit de regio. De route was mooi, de organisatie prima en het weer zo mogelijk nog beter. 

Hoewel er ook rondjes van 10 km en 25 km werden aangeboden, verschenen slechts 190 

deelnemers aan de start. Dat is 11.810 deelnemers minder dan in Rotterdam, een paar 

weken geleden. Was de route minder mooi? Waren er minder mogelijkheden? Was het 

weer slechter? Absoluut niet.

Na afloop sprak ik met organisator John Broere. Hij vertelt mij met trots dat het deelname-

geld op 6,- euro kan blijven, omdat alles door vrijwilligers wordt gedragen. Dat zij als ijs-

club een toertocht organiseren, heeft sowieso veel met hun vrijwilligers te maken: ze willen 

hen betrokken houden na zeven ijsloze winters zonder schaatsevenementen op de plassen. 

Hoewel er vorig jaar 220 deelnemers waren, is hij ook tevreden met de 190 deelnemers 

van dit jaar. Promotie maken zij via de (overigens prachtige) Groene Hart SkatePlanner, een 

persbericht, de website van de Skatebond en via scholen in de buurt. Voor hem is het dan 

ook belangrijk dat skaters van buiten de regio op hun evenement afkomen. De organisatie 

van de Groene Hart Skatetoertocht was terecht tevreden met hun evenement. Maar er ont-

brak naar mijn mening ook iets wat veel (jongere) skaters graag willen: triggerende voor- 

en nagerechten. En een hoofdgerecht dat meer gadgets bevat. Althans, als je als organisatie 

meer skaters en meer jongere skaters aan de start wilt hebben.

Mijn adviezen aan organisatoren die meer deelnemers aan de start willen:

- Gebruik moderne technieken tijdens het evenement.

- Meet de tijd van de deelnemers en slecht de muur tussen de wedstrijd en de toertocht.

- Laat je evenement veel vroeger beginnen dan het startschot van de tocht en veel langer 

duren dan bij de finishvlag: zet daarvoor moderne media in.

- Durf een inschrijfgeld te vragen dat correspondeert met wat je de skater te bieden hebt.

- Werk samen met skatescholen en andere skateclubs om meer groepen te trekken.

Lex van Buuren

Eigenaar van Skate-A-Round, organisator van skatereizen.

30


