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Gadget Game in Amsterdam
Wij leggen momenteel de laatste hand aan de Amsterdam Gadget 

Game Tour. Met behulp van Smartphone en GPS gaan de mensen een 

spel spelen tegen elkaar. De virtuele gids 

zit in het café aan de Amstel en voorziet 

de deelnemers van verse vragen over de 

plekken waar ze langskomen. Tevens geeft 

de virtuele gids nieuwe coördinaten door 

zodat de groepsleden weten waar ze heen 

moeten. Ik probeer Vodafone erbij te be-

trekken als sponsor. Als GPS hebben we 

gekozen voor het laatste paradepaardje uit 

de Garmin-stal: de Forerunner 205. Deze is niet groter dan een horloge 

en de 205 schijnt een veel betere ontvangst te hebben dan zijn voor-

ganger.  We zullen zien...

Blog-A-Round.com
We zijn nu ook aan het bloggen geslagen via blog-a-round.com. De 

‘look & feel’ is nogal eigenwijs. Geen standaardformaat. Maar foto’s 

waar je op kunt klikken en dan volgt daarna de text. Jammer dat ik 

het zo druk heb op het moment, dat ik twee weken na de introductie 

niet meer heb geblogt. Ja, dat bloggen doe je toch pas nadat je alle 

boekingen hebt gemaakt, de tours hebt uitgezet, enzovoorts.  

Fransen komen 
Skate-A-Round is in 1998 begonnen met skatetrips naar het buitenland. 

Maar sinds een paar jaar doen we ook het omgekeerde. Ik ben vorige 

week weer in Parijs geweest om Skate-A-Round Best of Holland daar te 

promoten. Dit is een trip waar wij een zeilboot huren. Daarnaast bie-

den we de Fransen ook een weekend aan in Amsterdam. Parijs is een 

dankbare stek om te gaan flyeren. Het stikt werkelijk van de skaters in 

de lichtstad. En Nederland, met name, Amsterdam, is populair.

SBN uniek!
In mijn vorige BLOG had ik kritiek op de Skate Bond Nederland (SBN). 

Weet je wat ik daaraan zwak vind van mijzelf? Dat ik tegelijkertijd niet 

heb aangegeven wat ik wèl goed vind aan de SBN. De kracht van de 

SBN blijkt uit de uitgebreide wedstrijd- en toertochtenkalender. Welk 

land in deze grote wereld kan een dergelijk programma overleggen? 

Geen enkel land! Andere landen zijn handiger in hun marketing (met 

name Zwitserland) maar dat neemt niet weg dat in de kern hetgeen 

de Skate Bond Nederland met haar achterban neerzet, uniek is in de 

wereld. 

VOIP
We bellen sinds kort ook via internet. Relaxed hoor, lekker bellen met 

een headset. En veel goedkoper dan via de KPN. Zo kan ik voor een 

relatief klein bedrag onze contactpersonen in het buitenland bellen 

terwijl ze aan het skaten zijn.  

 
 
 

Haarlem Night Skate van start
De Haarlem Night Skate is op 31 mei van start gegaan. Skate-A-Round 

heeft haar samenwerking met de HNS verlengd. Dat betekent dat we 

samen een flyer hebben uitgebracht die we ook samen distribueren. 

10.000 stuks. 

Nieuwe Skate-A-Round T-shirts 
Het Skate-A-Round the World T-shirt: het komt eraan. Ondanks de gi-

gadrukte bij drukkerijen vanwege de Oranje-gekte, liggen ze er en wel 

vóór de eerste Skate-A-Round Parijs van het seizoen.

Oplossing van probleem
Problemen. Elk mens heeft ze en ondernemers misschien nog wel iets 

meer dan gemiddeld.

Wees blij dat je ze hebt. Problemen oplossen is de enige manier om te 

groeien als mens. En groeien is een van de zes basisbehoeften van elk 

mens. Als je niet groeit, dan sterf je, althans mentaal. Elke keer als je 

een probleem oplost, dan groeit je invloed. Op jezelf en op je omge-

ving. Een skater die net Nederlands kampioen is geworden, juicht een 

paar dagen met wat biertjes erbij en gaat dan het volgende probleem 

te lijf: Europees kampioen worden! Hij noemt het een uitdaging, en 

dat is hetzelfde.

En als je met een probleem zit, zorg dan dat deze niet blijft ‘zeuren’ in 

je hoofd. Dat is namelijk veel vervelender dan het hele probleem bij 

elkaar. Definieer het probleem, schrijf op waarom je best blij bent met 

dit probleem (..), omschrijf vervolgens wat er nog niet perfect is aan de 

situatie, geef aan wat je bereid bent te doen het te krijgen zoals je het 

wilt, tevens  wat je bereid bent te laten om ervoor te zorgen dat het 

gaat lukken, en tenslotte wat een leuke manier is je doel te bereiken.

Reageer!
Laat mij weten wat je vindt van de diverse onderwerpen die ik aansnijd. 

Of geef mij voer voor nieuwe onderwerpen op lex@skate-a-round.com. 

Ik beantwoord alle e-mail.

Welkom achter de schermen van Skate-A-
Round. In Skate&Skeeler kan de liefhebber 
van deze sport iedere maand in de eerste offli-
ne skate weblog genieten van het wel en wee 
van wat volgens Lex van Buuren geen echt be-
drijf is, maar een ‘ecosysteem’.
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