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Achter de schermen van Skate-A-Round

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.

‘Bloggen’ op skates

Deze ‘blog’ wordt geschreven terwijl ik aan het skaten 

ben. Een beetje mobiele telefoon heeft immers een 

dicteerapparaat. Ik spreekt de teksten in terwijl ik 

door de Amsterdamse binnenstad cruise en ben juist 

op skates heel creatief. Een kantoor is om te werken, 

om te buffelen. Niet om leuke dingen te verzinnen. 

Als ik met een probleem zit, verlaat ik mijn kantoor, 

doe de skates aan en ga een stuk raggen. Zo stel ik 

mijzelf weer open voor nieuwe oplossingen. Zodra ik het probleem heb 

opgelost, keer ik terug naar mijn werkplek. Skate jij én ben je manager? 

Zorg dan voor een dicteerapparaat op de gsm!

Nordic Blading uphill
Ik kijk met interesse naar de Nordic Walking trend. Ook in Skate&Skeeler 

werden al cursussen aangeboden met een skate-variant. Ik experimenteer 

nu al twee jaar met Nordic Blading omhoog: kortweg Nordic Uphill. Maar 

ik gebruik daarbij geen stokken. Ik heb ontdekt dat je die extra power 

van je bovenlichaam ook kunt realiseren door te doen alsof je stokken 

gebruikt. Daarbij moet de ademhaling in balans zijn met de beweging. Je 

weet niet wat je dan meemaakt! Ik heb hiermee geëxperimenteerd met 

een Skate-A-Round groep in Barcelona en zo de bekende Montjuicberg 

met speels gemak ‘ge-up-hilled’. De industrie zal wel niet blij zijn met 

deze theorie, want het is niet goed voor de handel in stokken.

 

Waar een must is...
‘Waar een wil is, is een weg’, maar die weg wordt volgens mij zelden 

genomen als het niet echt moet. Ik ben ervan overtuigd dat ‘het heilige 

moeten’ ervoor zorgt dat sporters topprestaties kunnen leveren. De 

spelers van bijvoorbeeld PSV ervaren een nederlaag als zó pijnlijk, dat 

ze er wel voor uitkijken het de week erna nog eens te laten gebeuren. 

Spelers van FC Groningen daarentegen, ‘mogen’ winnen, wat er uitein-

delijk voor zorgt dat ze het minder vaak doen. Zelfde verhaal met de 

Deutsche Mannschaft: als puntje bij paaltje komt, dan winnen ze. Want 

verliezen op een eindtoernooi is gewoon te pijnlijk, met Bild Zeitung en 

alle andere schreeuwlelijken in hun nek. Willen we er dus voor zorgen 

dat de Nederlanders gaan presteren in de World Inline Cup, dan zullen 

we de druk op ‘onze jongens’ moeten vergroten. Zo van: ‘Het is vanaf nu 

niet genoeg meer om gezellig deel te nemen, maar er moet gewonnen 

worden’. Het is DE manier om je doelen te halen: maak winnen een 

absolute must! Het is aan de coach te verzinnen waarom ‘onze jongens’ 

dit jaar absoluut moeten winnen.

De angst regeert?
Een aantal skatescholen is gestopt omdat ze de aansprakelijkheidsverze-

kering niet rond hebben gekregen. Dus stel je een ondernemer voor die 

bijna tien jaar geleden van zijn hobby zijn werk maakte. Met alle passie 

die hij of zij in zijn lijf had heeft hij een pracht product neergezet en een 

mooie klantenkring. En vervolgens willen verzekeringsmaatschappijen 

dat niet meer ondersteunen vanwege incidenten als een IJ-tunnel event 

of een rechtszaak tegen een Haarlemse skateschool. Dat die onderne-

mende skateleraar zijn passie opgeeft vanwege een verzekering, lijkt 

niet handig. Daar 

krijgt hij vroeg 

of laat gruwelijk 

spijt van. Maar 

dat de Skate-

bond Nederland 

dit soort trends 

nu in deze ‘blog’ 

moet lezen, in plaats van er bovenop te zitten, dat is volgens mij pijnlijk. 

Zeker als je weet wie de hoofdsponsor van de bond is. Waar blijft dat 

rustgevende, vertrouwen gevende, landelijke oplossing? 

Het wordt in mijn ogen tijd dat de SBN een weerspiegeling wordt van 

de Nederlandse skate bevolking. Waar zijn de vertegenwoordigers van 

de nightskates? Waarom zie ik bij al die Skatebond-stagiairs alleen maar 

namen uit Zwolle, Harderwijk en Kampen? Met de entree van toppers 

als Marcel Dukino en Michel van den Burg een paar jaar geleden leek de 

SBN de goede kant op te gaan, maar bleef daarna in mijn ogen steken 

in het eigen, te beperkte wereldje.  

Groeiende skatemarkt Parijs?
Ik was vorige week een paar dagen in Parijs voor Skate-A-Round. Wat 

opviel, was dat het straatbeeld gevuld was met skaters! Dat was al heel 

lang zo, maar ik had het gevoel dat het nog meer was geworden. En bij 

de Friday Night Skate kwamen bijna 10.000 skaters opdagen. Let wel, 

het was begin april! Ik heb het gevoel dat de jarenlange achteruitgang in 

Parijs een halt is toegeroepen. En als dat waar is, dan is dat ook goed 

nieuws voor Nederland. Want Parijs is de bakermat van het skaten. In de 

lichtstad worden de trends gemaakt en weer gebroken. Als het in Parijs 

weer goed gaat met het recreatieve skaten, dan is de kans groot dat dit 

in Nederland ook gaat gebeuren.

München en Survivors
Moeten we met Skate-A-Round naar München deze zomer? Daar wordt 

voor het eerst een open marathon georganiseerd. En deze vindt samen 

met de ISPO, een grote skatebeurs. München is een leuke stad om te 

gaan skaten en fietsen. Het is er vrij vlak. En er zijn veel fietspaden.

Oudste skateclub 
Wist je dat de oudste skateclub van Nederland, Survivors uit Amsterdam, 

nu twintig jaar bestaat? Ze hebben alle trends doorstaan en zijn een sta-

biele en leuke factor in de Amsterdamse skatewereld. Ik schat dat zij zijn 

begonnen met hun skateclub in de tijd dat Dries van Wijhe en een paar 

van zijn vrienden Zandstra zo gek kreeg een paar skeelers te fabriceren. 

Maak eens kennis met Survivors op www.survivors.nl.
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