
Barca op skates
Piepende remmen, zwetende lichamen, honderden wieltjes denderen door de smalle straatjes van El 

Raval, inwoners staan buiten en moedigen de voorbijrazende menigte luidkeels aan. Barcelona met 

adrenalinekick: er zijn dingen in je leven die je gedaan moet hebben!
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TEKST JIKKE MAREK FOTO’S NIENKE VAN DER BURGT MET DANK AAN SKATE AROUND

boven de twintig graden. Dan start de afdaling in etappes naar de 

Rambla. De meesten houden de rem erop, maar bij een aantal komt 

die winnaarmentaliteit naar boven en als kamikazepiloten suizen 

ze met ruim 40 kilometer per uur naar beneden! Eten doen we in 

een eigenzinnig pannenkoekenrestaurant in de Olypmische haven: 

La Bretonne. Hot onder jong&hip Barcelona. Binnen staan de koks 

in een echte Londense dubbeldekker te bakken en de ‘chauffeur’ 

neemt bestellingen op en rekent af.

Friday Night Skate 
Dan volgt de dag erna de (onder skaters) wereldberoemde Friday 

Night Skate. Een fenomeen dat is gestart in Parijs en nu ook in 

Amsterdam populair is. Het verzamelpunt is tegenover de Neder-

landse Disco ‘Baja Beach Club’ op de boulevard bij Port Olympic om 

22.00 uur. Ik denk er vanaf het hotel in een kwartiertje  te komen, 

maar dat valt tegen. Net als ik de moed begin te verliezen (het 

is al bijna half elf) zoeft er een klein Barcelonees skatertje voor-

bij. Ik schreeuw naar hem of hij toevallig ook naar de Friday Night 

Skate gaat. ‘Follow me’, roept hij. Dit is dus het echte cityskating 

bedenk ik me als ik zo dicht mogelijk achter hem aan skate tussen 

het verkeer midden over drukke pleinen en vierbaans wegen. Hij 

manoeuvreert soepel door het verkeer, weet precies wanneer welk 

stoplicht op groen springt. Dit had ik alleen nooit gered! We komen 

een kwartier later en nog ruim op tijd aan. Gelukkig zijn de Span-

jaarden niet zo stipt.

Daar staat de bonte stoet. Er klinkt vrolijke discomuziek uit de 

draagbare gettoblasterrugzak van Lex, eigenaar van Skate Around. 

De meeste skaters hebben werk gemaakt van hun outfit. De een 

nog flitsender dan de ander. Letterlijk: zelfs de wieltjes van velen 
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Op skates door Barcelona? Fotograaf Nienke kijkt me vol verbijste-

ring aan. “Ja,” zeg ik “en jij gaat met me mee.” Barcelona is uitge-

roepen tot all year skate-stad van Europa en dat wil ik met eigen 

ogen zien. Zelf ben ik een redelijk ervaren skater, Nienke beginnend 

en samen durven we de uitdaging wel aan. Waar we ons een beetje 

in vergist hebben is de noodzaak van het kunnen remmen. Ik heb 

een remcursus gevolgd in het Vondelpark en skate vaker door de 

stad. Voor Nienke is remmen nog lastig. Barcelona is niet zo vlak als 

Amsterdam… Na een oriënterend rondje voor het hotel besluit zij 

dan ook om de skates te laten voor wat ze zijn en per fiets mee te 

doen. Achteraf een perfecte keuze, want zo kan ik af en toe even 

stiekem aan haar arm hangen…

 
Rollend langs het buffet
De eerste avond start met een kennismakingstocht onder leiding 

van onder andere Carolos, Mr Skate Barcelona. Acht wieltjes p.p. 

voeren ons langs de bekende toeristische hot spots van Barcelona. 

We eten gezamenlijk in een restaurant in de Olympische haven. Het 

3-gangen zelfbedieningsbuffet (voor slechts € 10) is weliswaar niet 

authentiek Spaans maar wel zeer skatevriendelijk: we ‘rollen’ ons 

menu bij elkaar. Echte skaters doen namelijk alles op de wieltjes. 

De sfeer is sportief en ongedwongen. De meeste skaters komen 

in groepjes en kennen elkaar van lokale skate-verenigingen. Het 

is vrijheid blijheid bij de reizen van Skate Around. Er wordt dage-

lijks tijdens de briefing in het hotel bekendgemaakt welke tocht 

we gaan ondernemen, waar de reisleiding wil dineren en waar de 

après-skate is. Iedereen is welkom maar het is niet verplicht. 

 
Voor de thrillseeker
De volgende dag brengen we luierend door in het zonnetje en dui-

ken we de Sfera in  op Plaza Catalunya, een modeketen a la Zara. ’s 

Avonds maken we ons op voor de workshops. De eerste workshop 

is bedoeld om het downhill skaten te oefenen. Met moeite kom ik 

na vele pogingen op de aangegeven plek onder aan de heuvel tot 

stilstand. Ook slalommen naar beneden en onderweg de bomen 

ontwijken is moeilijker dan het lijkt. Erg leerzaam dus! De tweede 

workshop bestaat uit allerlei freestyle elementen. En dan starten 

we met de echte thrillseeker: een heftige downhill skatetour. Een 

zware tocht vanwege de snelheid, de heuvels in combinatie met 

drempels. Zelfs de meest ervaren skaters zijn nerveus…

We staan met zo’n 80 durfallen klaar op Plaza Catalunya. Neder-

landers en Barcelonezen, Duitsers en enkele Fransen. Tegen elven 

vertrekt de groep. Het begint meteen lekker bergop en de eerste 

downhill wordt zonder al te veel hobbels genomen. Na ruim een 

uur de laatste downhill: de Montjuic! Maar eerst omhoog langs het 

Olympisch stadion. Boven puffen we uit, want het is nog steeds 



Als kamikazepiloten suizen de skaters met 

ruim 40 kilometer per uur naar beneden: 

downhill van de Montjuic!
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geven licht. De nightskate is erg relaxed, zo werd mij van te voren 

verteld. Tsja…We vliegen als gekken door de smalle straatjes van 

El Raval, waar men blijkbaar op de hoogte is van deze activiteit. 

Luidkeels worden we aangemoedigd.

Aan het einde van de tocht rond half een ‘s nachts uur is er zoals 

vanouds weer een après-skate. Ik wil nog maar één ding en dat is: 

uit met die attributen! Dus we besluiten met een man of vier direct 

terug naar het hotel te skaten. Zij weten daar nog wel een barretje, 

twee blokken van het hotel vandaan, Loli y Antoni. Omdat het een 

typisch barretje is voor eenzame buurtbewoners en uitgewerkte 

artsen van het tegenoverliggende ziekenhuis, wordt het door ons 

omgedoopt in Lonely at Antoni.

 
Beach-tour bij beach-weertje
Zaterdag staat de beach-tour gepland. Gelukkig is het ook een 

beach-weertje. Rond het middaguur nemen we de trein naar San 

Vicente om van daaruit langs de kust terug te skaten. Voor mij is dit 

de absolute topper van de week. Heerlijk om na de drukke stad in 

de frisse lucht met een zonnetje op je bol langs de kust te skaten.

Het geeft een uniek gevoel van vrijheid om door een wereldstad als 

Barcelona te skaten. We zijn op plaatsen geweest waar we anders 

nooit zouden komen. Vooral omdat de stad zo groot is, zijn de skates 

een ideaal vervoersmiddel. Maar we zijn ook blij om de laatste dag 

even geen skates onder te hebben en gebruiken deze zondag om 

een wandeling te maken uit de wandelgids van de bestseller Scha-

duw van de Wind (aanrader!). We zijn blijkbaar in de minderheid: 

Onderweg in de lift rollen op iedere verdieping Nederlanders in, je 

raadt het al, op van die dingen met wielen…

Waar moet je zijn op skates?

 Port Olympico. Deze is gelegen aan de boulevard. Je 

kunt vanaf hier kilometers lang doorskaten. Ook kom je 

pleintjes tegen waar je even je techniek kunt opvijzelen. 

Vooral op zondag hangt hier een leuke sfeer. Skateshop 

Scenic is hier ook.

 Av. de Gaudí begint bij de Sagrada Familia. Niet hele-

maal plat, wel mooie omgeving en dito asfalt.

 Plaza Catalunya. Mooie vloer! Overdag te druk (dui-

ven!). Laat in de avond kun je hier prima oefenen en dat 

midden in het centrum!

 Av. Diagonal Goede fietspaden en in het midden een 

brede voetgangerszone met mooi asfalt; licht downhill en 

dan weer uphill.

 Av. Parallel Goed fietspad, licht downhill vanaf Plaza 

Espana.

 Langs de boulevard Vanaf skateshop Scenic in noorde-

lijke richting naar Arc de Triomf waar prachtig asfalt ligt 

tussen Sagrada Familia en Boulevard in (vlakbij de ZOO). 

Indrukwekkende omgeving.

 Het plein aan de Ronda Litoral vlak voor de wijk Barce-

loneta. Prima oefenplek.

 De VVV van Barcelona is gehuisvest onder de Plaza Cata-

lunya. Algemene toeristische informatie in het Nederlands 

kan worden verkregen via het Spaans Verkeersbureau in 

Den Haag.

Meer info: www.skate-a-round.com www.inlinezon-

dagclub.tk www.patinar-bcn.com www.bike-around.

com www.spaansverkeersbureau.nl www.catalunya-

turisme.com www.creperiebretonne.com

Skate voorbereiding
 Ervaring met cityskating is gewenst.

 Een helm is verplicht.

 Zorg voor verlichting, want bijna alle tochten vinden in 

de avond plaats i.v.m. rustiger verkeer. 

 Volg vooraf een remcursus.

Met Viva España 
€ 7,50 korting 
op een skate-

remcursus in het 
Vondelpark in 
Amsterdam!

Kijk op pagina 84 hoe je 

mee kunt doen.

VIVA ESPAÑA 57

S P O RT I E F  B A R C E LO N A



Speciaal voor onze lezers

Vast nog nooit gedaan: midden in de Andalusische campo overnach-

ten in een echte indiaanse Tipi. Met Viva España kan het nu met kor-

ting. Deze droomlocatie wordt uitgebreid beschreven op pagina 52.

Een 3-daagse boeking voor 2 personen is 
inclusief:

 Een kortingspercentage van 10% (Je betaalt nu € 67,50 voor twee 

personen per nacht. Een kinderbed kost € 12,50 per nacht).

 Een uitgebreid Andalusisch ontbijt.

 De wandeling over de Ruta de los bandoleros naar het pueblo 

blanco Setenil. Je krijgt een gedetailleerde kaart en gratis vervoer 

terug (normaal € 15 p.p.).

 Bij aankomst een Andalusisch welkomstpresentje.

Deze aanbieding is het gehele seizoen geldig, als je boekt voor 

1 mei 2007.

Exclusief: Vlucht en overige maaltijden.

Wandeling Ruta de los bandoleros

Vanaf Tipi Ronda bewandel je de prachtige bandietenroute, die de 

Acinipo-ruïnes met het pueblo blanco Setenil verbindt. Je zult twee 

uur lang versteld staan van de diversiteit aan natuurschoon en ver-

volgens van de rotsenhuizen in Setenils oude centrum.

Meer informatie en reserveren: Voor boekingen en meer informa-

tie: neem direct contact 

op met Marion Wieske 

van Tipi Ronda, bel 0034 

647 160 692 of mail 

naar info@tipironda.

com. Online boeken: 

www.tipironda.com 

Vul tijdens het boeken 

in dat het gaat om de 

kortingsactie uit Viva 

España, voorjaar 2007.

Met Viva España  
€ 52,50 korting bij een 3-(of 
meer) daags verblijf in Tipi Ronda!
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Sta je nog een beetje onzeker op de 

skates? Je kunt met Skate-A-Round 

safe en cool leren remmen.

Skate-A-Round organiseert op zon-

dag 8 april en op 6 mei 2007 een 

skatespecial in het Vondelpark in 

Amsterdam. Voor inline skaters uit 

heel Nederland en Vlaanderen is dit 

een mooie kans om een skatedagje 

in Amsterdam te beleven. 

Safe & Cool 
Er zijn 2 thema’s: safe en cool, 

waaruit je zelf een keuze kunt ma-

ken.

Safe is voor beginners: Je leert de 

T-stop en heelstop. Voor de gevor-

den is er de special cool remmen. Je 

leert technieken als ‘heel stop one foot’ en ‘powerslide’. 

Na de lunch (exclusief) kun je mee met de toertocht van zo’n 20-

25 km in de omgeving van Amsterdam, met een terassenstop. (Je 

kunt er ook een deel skaten; laat je dus niet afschrikken door de 

afstand!) Onderweg kun je de nieuwe vaardigheden in de prak-

tijk brengen en geeft de skateleraar je desgewenst nog meer tips.   

Waar en wanneer? 

De eerste Amsterdam Skate Specials workshop ‘maximaal rem-

men’ vindt plaats op 

 8 april en 6 mei 2007 

 Helm verplicht

 Vondelpark Amsterdam

 Speciaal voor Viva España lezers slechts € 17,50 p.p. (i.p.v. € 25).

  Meer info: www.skate-a-round.com Onder de kop kalender vind 

je meer informatie zoals vertrektijden, de vertrekplek in het Von-

delpark en een boekingsformulier voor deze workshop en de 

exacte vertrekplaats in het Vondelpark. Geef bij boeking de code 

‘Viva España’ op.

Met Viva España € 7,50 
korting op de Skate Specials 
workshop ‘maximaal 
remmen’ in Amsterdam


