
2 juli 2013/ Recensie van “ kinderboeken in de klas” door Margareth Jacobs.

Titel: Skatespotting

Schrijfster: Inez van Loon

Skatespotting is deel 1 van de serie Skatewise (Switchflip, SlideSs en Street zijn de andere delen).

Het boek gaat over de vrienden Levi, Joep, Kath, Jim en Kees, die het liefst de hele dag skaten. Het 

is vakantie, en het regent, en alle skate-dvd’s zijn al bekeken. Tijdens hun tocht op zoek naar een 

skateplek komen ze bij een verlaten houtzagerij. Hier bouwen ze hun eigen indoor-skatepark, er 

ligt genoeg materiaal bij de houtzagerij. Drie andere skatende jongeren volgen hen op een dag 

naar de houtzagerij, en na eerst wat problemen, worden ze uiteindelijk bevriend met elkaar. Dan 

ontdekken ze dat één loods afgesloten is, en dat daar soms ’s nachts mensen komen. Natuurlijk 

willen ze daar meer van weten, en op een nacht gaan ze op onderzoek uit. Ze doen een 

merkwaardige ontdekking. Nadat ze ontdekt hebben wat zich daar afspeelt, krijgen ze hulp van 

de buurman en de politie. Uiteindelijk….nee, dat vertel ik niet, lees maar lekker zelf!

Dit boek is zeer geschikt voor jongens (en meisjes!) die zelf skaten. Vaak zijn dit nou juist 

kinderen die liever buiten bezig zijn dan dat ze lezen, ook dan is dit boek een aanrader. Het boek 

is niet al te dik, wat vaak toch afschrikt. Het heeft een handzaam formaat, niet te kleine lettertjes 

en een aantrekkelijke kaft: allemaal pluspunten om kinderen aan het lezen te krijgen. Als ze dan 

begonnen zijn, treffen ze een goedlopend verhaal, met veel vaart geschreven, wat nergens echt 

moeilijk wordt. Er zit een goede opbouw in het verhaal. de gebeurtenissen volgen elkaar 

chronologisch op . Het einde had van mij wat spannender gemogen, maar ik denk dat het zeker 

uitnodigt tot doorlezen. Er speelt ook een meisje in mee, waardoor het natuurlijk ook geschikt is 

voor meisjes, maar persoonlijk denk ik dat het meer jongens aan zal spreken. Alhoewel: ik heb 

een zeer sportief meisje in de klas, die dit zeker gaat lezen!

Minpunt vond ik zelf de vele skatetermen: erg lastig en verwarrend. Ik heb totaal geen verstand 

van skaten, dan krijg je dat natuurlijk! Maar: skatende jongeren zullen dit moeiteloos snappen, 

waardoor het vooral deze jongeren zal aanspreken. Achterin het boek staat wel een woordenlijst, 

maar het werkt niet als je alle woorden op moet zoeken. Verder had het dus van mij wat 

spannender gemogen naar het einde toe.

Conclusie: een aantrekkelijk boek, waar je zeker jongeren mee kunt stimuleren te gaan lezen, niet 

te moeilijk geschreven en met genoeg vaart. Vooral kinderen die wat minder graag lezen, zullen 

hier blij mee zijn. Ik vind het geschikt voor groep 6/7/8 basisschool en de onderbouw van het 

Voortgezet onderwijs (klas 1, 2 misschien 3).
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