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Skatespotting is een boek uit de “skatewise”-serie van Clavis. In het boek draait het om de 
vriendenclub van Levi, Jim, Joep, Kath en Kees. De groep kent elkaar van het skateboarden 
en trekt dagelijks met elkaar op. Maar deze zomer komt er weinig van het skateboarden. Het 
regent steeds en wanneer het een keer droog is worden ze overal weggestuurd. Dan vinden ze 
op een verlaten terrein een lege houtzagerij. De zagerij bestaat uit verschillende loodsen en in 
de grootste loods kunnen ze hun eigen skatepark bouwen. Op het terrein liggen voldoende 
materialen om een manual plateau, een funbox een schans etc. te maken. Maar eerst moet de 
boel goed worden schoongemaakt. De groep vrienden gaat hard aan de slag en binnen korte 
tijd hebben ze hun eigen skatespot. Maar dan ontdekken ze dat er ’s nachts een auto op het 
terrein is geweest bij de loods met de nieuwe hangsloten. Ze besluiten als het donker is 
stiekem te gaan skateboarden en dan meteen de boel in de gaten te houden. Dan doen ze een 
vervelende ontdekking en dreigt hun nieuwe skateplek verloren te gaan.
Ik vond het erg leuk om door het boek kennis te maken met de skateboard cultuur. Wat me 
opviel is dat het verhaal heel positief is. Gewoon een gezellige groep vrienden die alleen maar 
met skateboarden bezig is. Het boek is vlot geschreven en best spannend. Een echte aanrader 
voor de skateboarders onder ons en voor degenen die er meer van willen weten, maar ik heb 
er ook van genoten.
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In dit tweede deel van de skatewise-serie kunnen Levi en zijn vrienden Jim, Joep, Kath en 
Kees ook na de zomer nog gebruik maken van hun zelfgebouwde skatepark. Daar zijn ze erg 
blij om omdat ze willen oefenen voor de wedstrijd. Ze hebben het skatepark gebouwd in een 
oude loods van een houtzagerij waar ze met toestemming van de eigenaar gebruik van mogen 
maken. De makelaar komt regelmatig langs met potentiële kopers maar ze hopen dat het nog 
even duurt voordat de boel verkocht wordt. Het zal immers nog wel even duren voordat er 
eventueel een nieuw skatepark gebouwd wordt. Levi en zijn vrienden bezoeken de 
inspraakavond voor het nieuwe skatepark. Afgesproken wordt dat enkele gemeenteraadsleden 
in de loods langs zullen komen, zodat die een indruk van een skatepark kunnen krijgen. 
Intussen komen Simon en Karim, vrienden van Kath die zijn weggelopen uit een 
asielzoekerscentrum, tijdelijk in de loods logeren. Kath heeft de jongens ontmoet bij een 
skateplek in haar eigen stad. Daar ontmoet ze ook een andere jongen die ze erg leuk vindt 
waardoor ze het uitmaakt met Levi. Wanneer er skeletonderdelen op het terrein worden 
gevonden en een oude handgranaat tot ontploffing wordt gebracht, moet Levi Simon en 
Karim verraden. Gelukkig komt alles goed en worden ze weer terug naar het 
asielzoekerscentrum gebracht. De aandacht kan dan weer volledig naar de wedstrijd gaan!
Skatespotting is een lekker leesbaar boek speciaal geschreven voor skateboarders. Ook voor 
niet skateboarders is het een erg leuk boek, maar de terminologie is soms best lastig (zie 
woordenlijst achterin). De sympathieke hoofdpersoon is erg herkenbaar. Het verhaal is zeer 
realistisch. Gewoon een stel leuke jongeren die zich prima met hun sport vermaken. 


