Skatetochten
Zondagtochten

De vereninging Rollers & Coquillages organiseert elke zondagmiddag één van de
grootste skatetochten in de wereld (meestal >10.000 deelnemers). De tocht gaat
gedurende enkele uren door de straten van Parijs. Alle soorten skaters kunnen meedoen,
van beginners tot gevorderden, alhoewel het kunnen remmen in het heuvelachtige Parijs
wel een vereiste is. Iedereen kan mee doen, ongeacht of ze lid zijn van Rollers &
Coquillages.
Elke week wordt het parcours van de tocht voorgelegd aan de Préfecture de Police de
Paris die het goed moet keuren. Opmerkelijk is dat een lokale wet de organisatie van de
tocht legaal maakt en dat een team van skatende politiemannen meewerken aan de
veiligheid van de tocht. Dit laatste is uniek in de wereld!


Tochten voor leden

Eén keer per maand organiseert Rollers & Coquillages een tocht voor haar leden. Deze
tochten met een gelimiteerd aantal deelnemers (gemiddeld 30 tot 40) hebben meestal
plaats buiten Parijs, waarbij het plezier van de "wilde tochten" van het begin wordt
teruggevonden.
Tijdens deze tochten wordt normaal gesproken ook gepicknicked, of als het winter is,
gezamenlijk ergens gelunched. Deze tochten zijn de gelegenheid om uitstekende
skatetrajecten te ontdekken en om gezellig samen te zijn met de leden van de
vereniging, waarbij tevens een frisse neus wordt gehaald.

Ledenweekends

Elk jaar organiseert Rollers & Coquillages een speciaal weekend voor haar leden. Dit
bevoorrechte moment vindt altijd plaats tijdens de eerste mooie dagen van het jaar.
Skaten, ontspanning en de ontdekking van een nieuw gebied staan op het programma.

Rollers & Coquillages,
Sous les pavés, la plage !
Meer info:

Adres:
Rollers & Coquillages
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
Tel (antwoordapparaat): 01 44 54 94 42
Email :infos@rollers-coquillages.org
http://www.rollers-coquillages.org

Skatetocht elke zondag
verzamelen: om 14.00 u
waar ?: Place de la Bastille
vertrek: om 14;30 u

Hoe het allemaal begon…

Halverwege 1996 begint een kleine groep skaters zich elke zondag om 15h00 in de
Marais (3e arrondissement) te verzamelen om in Parijs te gaan skaten. Veel parijzenaars
zijn gecharmeerd door de ontspannen sfeer en de groeinde interesse in het skaten, met
tot gevolg een steeds groter wordende "wilde tocht". Eind 1997 is de groep skaters zo
groot dat een vereniging moet worden opgericht, mede op wensen van de Préfecture de
Police de Paris, om structuur te geven aan deze spontane happening.
Op 19 december 1997 is de vereniging Rollers & Coquillages een feit, door het vele
werk van vrijwilligers die hun plezier in het skaten willen delen. Sindsdien richt Rollers &
Coquillages zich voornamelijk op de promotie van het skaten in het algemeen, met in
gedachte wederzijds respect en recreatie.

Waarom Rollers en Coquillages?

De naam van de nieuwe vereniging (letterlijk vertaald "skaten en schelpen")
symboliseert het karakter van de vrijetijdsbesteding: ontspanning, welzijn, vakantie,
zon, strand en zand. De naam komt van de uitdrukking "sous les pavés, la plage…" ("onder
de klinkers, het strand…"), die in de jaren 60 symbool stond voor vrijheid.
Een kliene aardige en glimlachende schelp op wieltjes, symboliseert de waarden van de
skaters van Rollers et Coquillages, die daardoor zijn omgedoopt tot "Bulots" ("kokkels"),
die een moment van ontspanning en het gemak van een georganiseerde tocht komen
delen met anderen.
Rollers & Coquillages is, naast een gestructureerde organisatie, vooral een
vereniging die gezelligheid en een familiaire sfeer uitstraalt, zoals dat het geval
was bij de eerste "wilde tochten".

Vrijwilligers voor de staf

Staffers, te herkennen aan hun gele t-shirt, komen vrijwillig meehelpen om de tocht te
leiden en de skaters in moeilijkheden te helpen. Ze zorgen zo voor de veiligheid van de
skaters tijdens de tocht, waarbij de goede sfeer voorop staat. Deze gezamenlijke input
zorgt ervoor dat de tocht een moment van gedeeld plezier is.

