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Eilandhoppen op skates in  Denemarken: 

       6 eilanden in 6 dagen
Waar skaten in Denemarken?

Tijdens Skate-A-Round Denemarken zullen de deelnemers zes ver-

schillende eilanden bezoeken, waaronder Aero met zijn mooie kust 

en stranden. We beginnen op Lolland, een eiland dat zijn naam qua 

skaten redelijk waarmaakt. Daarna naar Sjaeland. Dit is het eiland waar 

ook Kopenhagen aan ligt, al komen we daar niet. We skaten vervol-

gens naar de plek waar de brug is naar het prachtige Fynn.

Fynn, met hoofdstad Odense, vinden wij het hoogtepunt van de trip, 

met een grote variatie aan landschappen en uitzichten. Via het eiland 

Langeland bereikt u als groep het eindpunt. 

Op de stukken die wij ongeschikt vonden om te skaten, zetten we onze 

minibus in of de trein.

We vertellen overigens niet alles van tevoren: bij Skate-A-Round hoort 

een stuk spanning en onzekerheid. Voor sommige mensen is dat wen-

nen, want met name veel fietsreisorganisaties kouwen alles wat ze 

doen van te voren uit. Doen we niet aan mee, een beetje avontuur is 

leuk toch!

Niet zo vlak als Nederland!

Er zitten ook heuvels in de route. Maar wij vermijden plekken die ge-

vaarlijk zijn. Net als bij onze andere trips moet u als skater goed kun-

nen remmen, zodat u een kleine afdaling gemakkelijk kunt opvangen. 

Een ervaren skater vindt een beetje afwisseling juist leuk, inclusief een 

uphill en een downhill. Beneden aan dit artikel vindt u een uitgelezen 

gelegenheid de remtechniek (verder) te verbeteren.   

Skaters onder elkaar: gezelligheid
Skaters gaan juist met ons mee, omdat ze samen met andere skaters 

iets aparts willen meemaken. Samen een eilandhopping tour volbren-

gen, dat geeft een kick. Ook tijdens het eten en ’savonds is het gezel-

lig. Want waar skaters ook vandaan komen: ze spreken dezelfde taal. 

Door de goede spirit die al snel ontstaat, helpen de skaters elkaar ook 

door de moeilijke skate-momenten heen. 

Deelnemers verkeren bovendien in een internationaal gezelschap.

Skate-A-Round is vooral bekend vanwege haar stedentrips, maar pakt nu uit met een 6-

daagse landelijke trektocht op skates door Denemarken. In Denemarken zijn prachtige ska-

teroutes die gemaakt lijken te zijn voor het skaten. Vooral de Deense eilanden in de Baltische 

zee zijn een droom voor de skater: fantastisch asfalt en weinig verkeer! Maar er is meer dan 

alleen de skateroutes. De Deense eilanden hebben een prachtig heuvelachtig landschap met 

kleine dorpjes, oude mooie herenhuizen en de eilanden worden omringd door de zee. 

Bagage wordt vervoerd met een minibusje. Het is ook mogelijk om in het minibusje 

plaats te nemen als een deelnemer even wil uitrusten. Er gaan tevens fietsen mee 

voor als iemand zich even op een andere manier wilt voortbewegen. Overnachting is in 

prima hotels met een lekker en voedzaam ontbijt. Dit jaar liefst drie keer een tocht: in mei, 

juni en in augustus. 

Tekst:  Skate-A-Round mediateam
Foto’s: klanten van Skate-A-Round en het Skate-A-Round mediateam
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Samen treinen met korting
Wij kopen de treintickets per vijf stuks in en krijgen dan aardig wat 

voordeel. Een fors gedeelte daarvan krijgen de deelnemers terug. 

Het is natuurlijk ook gezelliger om met de groep te reizen dan in uw 

eentje. En voor hen die met ons meereizen met de trein, hebben we 

ook nog een Skate-A-Round middag in de aanbieding in Duitsland. 

Want de overnachting vorig jaar in Puttgarden, vlakbij Denemarken, 

vonden wij veel te duur.  Daarom stapt de groep uit op een station-

netje dat een uur voor Puttgarden ligt. Daar gaat u samen een rondje 

skaten. Vervolgens reist u dan de ochtend erna door naar Puttgarden. 

Een typische Skate-A-Round oplossing!

Snelle en minder snelle skaters
Het is jammer dat je op de brug tussen Sealand en Fynn niet mag ska-

ten. Het schijnt dat ze bang zijn dat mensen die zelfmoord willen ple-

gen er anders vanaf zouden springen. Wij rijden daar daarom met onze 

minibus overheen. Iedereen mag het zo stoer maken voor zichzelf als 

ze willen. Als u bijvoorbeeld moe bent en even wilt rusten, dan kunt u  

 

een stuk meerijden met onze minibus. In een groep van ongeveer 25 

skaters vindt u altijd een of meerdere skaters die dezelfde instelling en 

conditie hebben als uzelf.

Denken in veiligheid 
Skate-A-Round traint haar reisleiders op ‘denken in veiligheid’. Ze moe-

ten EHBSO hebben. En ze moeten het vermogen hebben mensen beter 

te maken op hun skates. Sommige skaters kunnen wel goed skaten, 

maar verkrampen enigszins, met name aan het begin van een trip. De 

reisleiding heeft dan als taak deze skater op zijn/haar gemak te stellen 

en waar nodig de vaardigheden aan te scherpen.  

We checken ook elk jaar de routes en passen deze waar nodig aan. 

Wij hebben alle trips als het ware al drie keer beleefd, voordat we die 

aanbieden via de website. Ook onze skate -en hotelpartners in het 

buitenland selecteren wij op onze hoge normen. 

Wat als het wegdek nat is
Wij nemen sportfietsen mee. Als het onverhoopt gaat regenen, dan 

kunt u daar als skater gebruik van maken, als u dat wilt. Sommigen 

willen liever doorskaten in de regen; dat vinden wij ook prima. Vrij-

heid blijheid! 

Deense dorpskerkjes en toiletten 
De reisleider die in de minibus rijdt en de bagage van de skaters mee-

neemt, stopt regelmatig om de skaters te verassen met lekkere hapjes 

en drankjes. Gezond spul, maar dropjes hebben we ook hoor. Tja, die 

kerken. In Denemarken moet de kerk altijd open zijn en elke kerk heeft 

een toilet, vandaar! 

Andere dingen doen, behalve skaten.
Wij hebben zoveel mogelijk dingen inclusief gedaan, zodat je geen tijd 

kwijt bent aan bijvoorbeeld de supermarkt. ’s-avonds heb je genoeg 

tijd de plek te verkennen waar je bent en om gezellig wat te gaan 

drinken. We hebben de trip wel compact gehouden, want hotelaccom-

modatie in Denemarken is duurder dan in bijvoorbeeld Nederland. 

Daar krijg je overigens wel prima hotels en service voor terug; de De-

nen gáán voor kwaliteit!

Veel belangstelling
Skate-A-Round trekt grote groepen skaters aan. Hoe komt dat?

Er staan veel verhalen van skaters die met ons zijn mee geweest op 

de website. Deze zorgen weer voor nieuwe reserveringen voor onze 

trips. Kijk maar eens wat Rob Schilling uit Amersfoort, die vorig jaar 

met ons is mee geweest naar Denemarken, heeft gepubliceerd op onze 

website. Prachtige reportage met foto’s en veel enthousiaste tekst van 

hem en anderen. Tja, als je dat als fanatieke skater leest, dan wil je 

mee, geheid. We krijgen ook veel aandacht van de pers; wat wij doen 

vinden ze apart.

Daarnaast is onze website nu ook meertalig. We krijgen steeds meer 

skatende klanten uit het buitenland. Dat zie je ook bij Skate-A-Round 

Denemarken terug: het gezelschap is internationaal.

Prijsvraag 
Denemarken, 
leer eindelijk 
goed remmen

Laten we eerlijk zijn: nogal wat skaters en skeeleraars die meedoen met de toer-
tochten van de SBN maken er een potje van qua remmen. Ze hebben een mooie 
(schaats)techniek, maar oh wee als er (plotseling) gestopt moet worden….
 
Win twee gratis entreebewijzen voor de Amsterdam Skate Specials! (ASS)

Dit is een middagje uit in Amsterdam op skates. Eerst leer je ‘eindelijk’  goed remmen, 
in het Vondelpark. Daarna ga je een ‘streetwise’ toertocht maken in en rond Amster-
dam waar je de net geleerde vaardigheid in de praktijk te brengt.

Beantwoord de volgende vraag: 
Dag drie van Skate-A-Round Denemarken begint in Næstved. Maar wat is de naam van 
de plaats waar dag drie van eindigt?

Het antwoord op de vraag EN meer info over de Amsterdam Skate Specials vind je 
op www.a-round.eu

Stuur het antwoord voor dinsdag 30 mei naar lex@skate-a-round.com of naar:
Skate-A-Round, Donker Curtiusstraat 7-124, 1051 JL,  Amsterdam.

Tip: Lees ook het inspirerende interview met Skate-A-Round oprichter 
Lex van Buuren over Skate-A-Round Denemarken 2006 op http://www.inline-skate.nl/
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