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Gezellige weekendjes in de leukste steden van Europa, 
maar ook bijvoorbeeld Eilandhoppen in Denemarken.

Bedrijfsuitjes op de step in Amsterdam.

Neem je niet-skatende vrienden ook mee naar Parijs!

http://www.skate-a-round.com
Donker Curtiusstraat 7-124 • 1051 JL Amsterdam

tel 020 4681682 • fax 020 4631597
Skypenaam: Skate-A-Round

Meet us @ Hyves: http://lex-at-skate-a-round.hyves.nl

Skate-A-Round is in 1998 begonnen 
met het organiseren van skateweek-
endjes naar Parijs. Een jaar later 
namen daar al meer dan 1.000  ska-
ters per jaar aan deel.  En die skaters 
vroegen daarna aan ons: what’s next? 
Dus gingen we vanaf  2001 ook naar 
Berlijn. Gave stad. En bovendien had-
den ze ten zuiden van Berlijn net 120 
kilometer superasfalt neergelet voor 
skaters. Dat was ons geluk, en dat van 
de skaters natuurlijk.

De straten van New York zitten vol met gaten. En tóch 
heeft het een magische aantrekkingskracht op skaters. 
En dus ‘moesten’ we ook daar heen. Begeleid door twee 
mensen uit ons ecosysteem: de man die inmiddels ook 
in de skeelerwereld bekend is: Erik Tange. En met zijn 
vrouw, die echter meer is dan dat: Dorien Tange-Verveld 
kan ook aardig knallen op 2*5 wielen.  Daarna volgden 
Barcelona, Nice, Zwitsderland, Denemarken maar ook 
Nederland. We gingen dus ook uitjes op skates aanbie-
den voor skaters uit het buitenland.
De skaters die met ons meegaan, vroegen ons ook of 
we niet zo’n sportief rondje voor hun bedrijf konden or-
ganiseren. En dan het liefst dicht bij huis. Op skates zou 
dat een gevaarlijke aangelegenheid worden; tenslotte 
kan niet iedereen binnen een willekeurig bedrijf skaten. 
Probleempje dus. Maar in 2002 was Step-A-Round Am-
sterdam een feit. Inmiddels zijn meer dan 150 bedrijven 
met ons door Amsterdam gestept. Steppen voor kleine 
kinderen? Willen we niet allemaal zo nu en dan weer 
een klein kind zijn? Ben je dat ook niet stiekem op je 
skates? 
En dan de wintersport. Moesten we daar ook iets mee 
doen? Sportieve rondjes in de sneeuw? Wij wilden in 
ieder geval iets doen wat nog niet was. Het werd snow-
bladen. Ja, die bestonden inderdaad al, maar er was 
nog niet zoiets als een Snowblade uitje. Samen met 
een skatende stagiair van het Cios stelden we een pro-

gramma samen dat als thema had: ‘maak skaters blij 
in de sneeuw’. 
Dus met de skatebeweging en de skater als basis kun 
je sinds 2003 snowbladen met ons in diverse hallen in 
Nederland, maar ook in Oostenrijk. Daar strijken we neer 
in een Gasthof onder Nederlands beheer. En we gaan, 
zoals we dat noemen, skaten in de sneeuw. Maar we zijn 
er ook achtergekomen dat Snowbladen eigenlijk voor de 
meeste Nederlanders de beste oplossing is. Je leert zo 
veel sneller skiën en pikt het ook weer sneller op na een 
jaar (of meer) van afwezigheid op de piste. Snowbladen 
is gemakkelijker dan skiën en is minstens even leuk. 
Op www.snowblade.nl meer daar over.  

Anderhalf jaar gelden zat Lex van Buuren met Egbert, 
een klant van Skate-A-Round, met de skates aan op het 
terras van de boulevard van Barcelona. Egbert vertelde 
dat hij bij de Amsterdam Passenger Cruise Terminal 
werkte. En dat deze een busstation heeft met superas-
falt. Gevolg: een jaar geleden Skate-A-Round waar deze 
mensen al lang van droomden: een indoorlocatie op een 
A1 locatie. Niet van zich zelf dus, maar wel de plek waar 
men Skate-A-Round kan vinden op de skates. Het bus-
station van de Passenger Cruise terminal heeft prachtig 
asfalt en ligt vlak naast het centraal station.

Bike-A-Round
De mensen van Skate-A-Round stelden begin dit jaar 
vast dat er ongetwijfeld nog tienduizenden Nederlanders 
zijn die het leuk vinden om wat sportieve rondjes in 
mooie steden te maken. Maar dat die niet meekunnen 
met Skate-A-Round. Simpelweg omdat ze niet kunnen 
skaten. Of omdat ze niet goed kunnen remmen. Er is nu 
een oplossing voor die groep gevonden: Bike-A-Round.
Te beginnen in de stad waar het allemaal begon: Parijs. 
Bovendien kunnen skaters nu ook hun niet-skatende, 
maar wel sportieve vrienden meenemen. Want Bike-
A-Round Parijs valt steeds samen met Skate-A-Round 
Parijs.

Volgens Lex van Buuren is het jammer dat ze dit jaar nog 
niet over de rondweg van Parijs kunnen skaten en biken. 
Hij meldt dat er een serieus voorstel bij de gemeente 
van Parijs ligt om de 35 kilometer lange rondweg een 
dag af te sluiten voor skaters en fietsers. Maar onlangs 
is besloten dat dit niet doorgaat.
Qua skaten gaat Skate-A-Round dit jaar enigszins 
vreemd. Want er staan nu ook skatetrektochten op het 
menu staan. Skate-A-Round Denemarken bijvoorbeeld; 
Eilandhoppen op skates. Of een vijfdaagse over het 
mooiste asfalt ter wereld ten zuiden van Berlijn. 

Ecosysteem
Nog even terugkomen op dat ecosysteem. Skate-A-
Round is een bont gezelschap van 25 reisleiders, vijf 
instructeurs, drie stagiairs, vijf freelancers en Lex van 
Buuren, de eigenaar. Niemand heeft het gevoel aan het 
werk te zijn, Skate-A-Round is a way of life. Lex van Buu-
ren: “Ikzelf ben circa negentig uur per week met Skate-
A-Round bezig. I just love what I do. Het is mijn missie 
anderen een ongekend Skate, blade, step en bikeplezier 
te geven. Meer heb ik nauwelijks nodig in het leven, dat 
blijkt. Want ik doe nauwelijks wat anders dan dat, en ik 
voel mij zeer gelukkig.’’ 
Het ecosysteem bestaat verder uit een aantal partijen 
die een cultuur hebben die enigszins op de zelfde lijkt. 
Denk aan Friday Night Skate Amsterdam, Haarlem Night 
Skate, skateclub Survivors en nog een aantal anderen. 
Die cultuur draait om één woord: eigenwijs. Doen wat je 
gevoel je ingeeft in plaats van wat anderen je voorschrij-
ven. Lex van Buuren legt uit dat hij zelf allergisch voor 
de meeste regelgeving en certificaten is die hem worden 
opgelegd. “Laat mij en de mensen om mij heen lekker 
doen wat ze zo graag willen: ongekend skateplezier bie-
den op hún manier.’’ 

Wondere wereld van Skate-A-Round

Oftewel: het eerste  
offline skate weblog

Welkom achter de schermen van Skate-

A-Round. Vanaf nu kunnen lezers van 

Skate&Skeeler elke maand genieten van 

het wel en wee van wat volgens de man ach-

ter de schermen Lex van Buuren geen echt  

bedrijf is, maar een ecosysteem.

http://www.snowblade.nl
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