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‘Zeven geweldige gewoonten’
Lex van Buuren probeert Skate-A-Round op te bouwen met behulp van 

het boek ‘De zeven gewoonten van effectieve mensen’ van Stephen 

Covey. (The seven habits of highly effective people). “Zes jaar geleden 

kocht ik dit boek op Schiphol. Ik zou om 12 uur ’s nachts vertrekken 

naar Turkije, maar ik had een vertraging van liefst acht uur. Achteraf 

gezien was dit een geweldige nacht voor mij en voor Skate-A-Round. Ik 

heb het boek in één ruk uitgelezen in de vertrekhal. Wat was ik onder 

de indruk van wat ik las! Dit is geen standaard Amerikaans manage-

mentboek waar je leert hoe je je moet gedragen om (van anderen) 

gedaan te krijgen wat je wilt. Nee, dit boek leert je stap voor stap een 

ander mens te worden en van daaruit anderen positief te beïnvloe-

den”, aldus Lex van Buuren.

 

Jij bepaalt!  
“Laat ik je aan de hand van het skaten en skeeleren uitleggen wat er 

in The seven habits of highly effective people staat.

Gewoonte 1 betekent: wees pro-actief! Pro-actief zijn is een woord dat 

je her en der hoort. In de volksmond betekent het zoiets als: ‘zit er 

bovenop, laat je niet kisten, verdedig jezelf’.

Dat is niet de juiste uitleg ervan. Pro-actief zijn betekent dat je je be-

seft dat jij de programmeur bent van je leven. Ook binnen het skeele-

ren. Dus als Erik Tange op een dag besluit dat hij het werelddagrecord 

skeeleren gaat verbeteren (524 km.) dan gaat hij ervoor. Ondanks dat 

mensen in zijn omgeving zeggen dat dit onmogelijk is. Erik weet dat 

hij de programmeur is van zijn leven en niemand anders. Hij is niet 

bang om op zijn bek te gaan, want er is een hoger doel: kinderen met 

AIDS helpen in Zuid-Amerika. Pro-actief zijn betekent dat je je niet laat 

leiden door je verleden, je afkomst of de houding van anderen, maar 

dat je uit al je ervaringen en waarnemingen jouw eigen, unieke actie 

creëert...

Dromen 
“Gewoonte 2 betekent ‘begin met het einde voor ogen’. 

Waar sta je voor als wedstrijd-skeeleraar van twintig jaar? Werk je 

gewoon je trainingen af en zie je wel op zaterdag of je net iets snel-

ler bent dan de anderen? Of doe je je ogen dicht en droom je van 

wat je hebt bereikt als je 35 bent? Ah!, je wilt stiekem, heel diep 

in je hart, de World Inline Cup winnen. Maar dan keer je weer te-

rug op aarde en hoort van anderen maar ook van dat stemme-

tje in jezelf dat je maar beter met beide benen op de grond kan blijven 

staan. ‘Ga eerst maar eens leren om goed in een treintje te rijden’, 

roept je skeelertrainer. Ja, daar heeft hij gelijk in. Maar als je het daar 

bij laat, dan word je zoals bijna iedereen: een gemiddelde wedstrijd-

rijder die zo nu en dan piekt en wellicht ook een wedstrijd hier en 

daar wint.

Maar als je die droom van je gaat visualiseren en besluit dat je inder-

daad de WIC gaat winnen binnen nu en, ik noem maar wat, 7 jaar, dan 

ben je op weg naar de titel. Dan ga je zien dat je huidige trainer slechts 

een voorbijganger is, een schakel op weg naar jouw ultieme droom. 

Als je dit aanspreekt, adviseer ik je een groot sporter die zo de top 

heeft gehaald, als voorbeeld te nemen. Lance Armstrong, die ondanks 

kanker 7 keer de Tour won, vind ik een mooi voorbeeld. Spiegel wat hij 

deed! Kopieer alles wat hij deed, en samen met je wil om te winnen, 

zul je jezelf verrassen.

En negeer dat Hollandse spreekwoord: ‘Doe maar gewoon, dan doe je 

al gek genoeg’. 

Gewoon doen bestaat namelijk niet...

 

Skeelerdromen
“Nadat jij je ervan hebt overtuigd dat jij de touwtjes in handen hebt 

en nadat je hebt bepaald welke successen jij voor je 35e behaald wilt 

hebben, ga je de boel organiseren: hoeveel moet je trainen, van wie 
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heb je advies nodig, waar moet je gaan trainen, welke boeken ga 

je lezen? (Van Lance Armstrong bijvoorbeeld?).

Je plant zoveel mogelijk en voert het uit. Keep your commitment, 

walk your talk! Maar als de situatie er om vraagt, dan ben je flexi-

bel. Voorbeeld: je zou op een trainingsstage gaan naar Italië. Maar 

dan word je vriendin ziek. Je besluit thuis te blijven, want zij heeft 

jou nu nodig.

Gewoonte 3 betekent dus het organiseren van de droom die je 

onder gewoonte 2 hebt geformuleerd...

 

Je bent geen eiland
“Gewoonte 4 is ‘Think WIN-WIN’. Een inkoppertje zal je misschien 

denken. Maar hoeveel mensen brengen deze theorie in de praktijk? 

De Skatebond Nederland roept zijn achterban op met haar mee 

te denken over een strategisch marketingplan in een tijd dat hun 

achterban het loeidruk heeft met de uitvoering van hun activiteiten 

(half mei). Ik wijs hen daar vervolgens op. Dan blijkt dat als zij 

het niet nu doen, ze een probleem hebben met de NOC*NSF en 

met de subsidie die ze van hen krijgen. De Skatebond begrijpt 

goed dat hun strategisch marketingplan alleen goed zal zijn als 

deze een sterk draagvlak heeft van de verenigingen, skatescholen 

en nightskates. Maar ze denkt op dat punt niet WIN-WIN in het 

vervolgtraject... 

Eén waarheid
“Gewoonte 5 is: ‘Luister eerst naar anderen en ventileer DAN pas 

je eigen mening naar de andere partij’.  Wellicht is dit de meest 

gemaakte fout tussen mensen. We zijn zo vervuld van ons eigen 

verhaal, dat we in een gesprek slechts twee dingen doen: praten 

(de ander overtuigen van ons standpunt) en als de andere partij 

aan het woord is dan zijn we bezig onze reactie voor te bereiden. 

We luisteren slecht! Ook ik maak mij er natuurlijk schuldig aan. 

Vorige week organiseerden wij een bedrijfsuitje op skates. Het werd 

afgesloten met een etentje. De klant was duidelijk ontevreden over 

het eten. In plaats van goed te luisteren naar wat de klant zei, was 

ik bezig een excuus te verzinnen voor de slechte prestatie. Ik was 

bang dat ik anders een claim aan mijn broek zou krijgen. De prak-

tijk leert dat goed luisteren naar de ander al voldoende is om het 

ijs te doen smelten. Iedereen maakt fouten, dus iedereen beseft dat 

anderen dat ook doen.

En voor een uitleg van gewoonte 6 en 7 heb ik nu geen ruimte 

meer...


