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LARA HAGEMAN

De 19-jarige Lara Hageman is  iemand die zich 
al jaren in de skatecultuur bevindt. Ze is 
begonnen toen ze 11 jaar oud was en kocht haar 
eerste skateboard bij de Bart Smit. 

Skaten begon ze steeds leuker te vinden, maar 
doordat ze op hoog niveau voetbalde moest 
ze stoppen. Nu ze is begonnen met haar spor-
topleiding in de richting van Urban Sports, heeft 
ze het weer opgepakt. 

Sindsdien geeft ze ook les bij Skatepark Noord 
in Amsterdam-Noord.  

Dat de sport onder de vrouwen groeit, merkt 
Lara ook: jongens vinden het leuk als meiden 
skaten. Het is nieuw, stoer en anders. En het is 
een hobby waarbij je ook sport. 



SKATEN IS 
GENDERLOOS

Meiden dringen nu pas door in de skatecultuur, 
omdat er drie hele goede skatende vrouwen in 
Nederland zijn, die de top hebben bereikt. Zij 
maken skateboarding onder meisjes en vrouwen 
aantrekkelijk. Daardoor komt er een ander 
perspectief op te liggen. 

Steeds meer vrouwen banen zich een weg door 
de skatecultuur die vaak nog mannelijk 
aanvoelt. Er is een overduidelijk stijgende lijn in 
vrouwelijke skaters en sinds 2016 is er een NK 
skateboarding voor vrouwen. Daarbij maken 
óók vrouwelijke skaters kans om in 2021 op de  
Olympische  Spelen in Tokio te staan. 

De skatecultuur wordt lijkt feminiener te 
worden. 

Douwe Macaré (28) is de drievoudig Nederlands 
kampioen bij de mannen. Hij vind super vet dat 
er steeds meer vrouwelijke skaters zijn. “Dat 
verbreedt gewoon de sport en brengt een nieu-
we kijk op de sport en cultuur zelf.”

Wel merkt Douwe Macaré dat meiden zelf nog 
onzeker zijn over hun skatekunsten: “Laatst 
was ik met een groep in Arnhem aan het skaten 
toen ik in de verte een meisje zag dat zich aan 
een reling vasthield om op de grond een truc te 
oefenen. Het lukte haar niet. Ik liep naar haar toe 
om te helpen en vroeg wie ze was. Ze woonde 
net een jaar in Arnhem en had ons eerder gez-
ien, maar had nooit contact gezocht. 

En dat zeg wel iets over het verschil tussen de 
groepen. Een jongen had gelijk de groep 
opgezocht. Iedereen hoort erbij, dus ook 
meiden. Ik vind het tof dat dit meisje – ondanks 
dat ze het alleen deed – er wel mee door is 
gegaan.”

Douwe traint regelmatig met Roos Zwetsloot, 
een van drie vrouwelijke topskaters van dit 
moment. “Als we trainen in Den Haag neem ik 
wel eens vrienden mee. Ik ben onderhand haar 
talent wel gewend, maar mijn vrienden staan 
verteld van haar talent. Dat is wel typisch, want 
door veel mannen wordt vrouwenskaten inges-
chat op een lager niveau. Ik vind het vet dat zij 
dit ook gewoon doen.”

Candy, Roos en Keet zijn de drie topvrouwen 
van de Nederlandse skatescene. Zij zijn het 
uithangbord voor meisjes in de skatecultuur en 
zijn een enorme inspiratie voor meiden die de 
sport beoefenen. 

Dat vrouwen nu pas doordringen in de 
Nederlandse skatecultuur kan deels komen door 
de outcast status die skaters hadden. In 
vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn 
het volgens Douwe nu de meer normale gasten 
waar meiden zich meer mee identificeren. 

Sociale media werken ook mee. Als meiden er 
een zien skaten, vragen ze of ze mee mogen 
doen. Zo vormen zij ook een groep. Plus het is 
als meid ook stoer. En het is tof om stoer te zijn.”

Daarbij vindt Douwe het goed dat er meer mei-
den zijn: “Laatst zag ik vijf meisjes van een jaar 
of 10 skaten. Ze waren prachtig gekleed: baggy 
broeken en merktruien, maar dan wel op een 
vrouwelijke manier. Zo hadden ze mooie 
kettingen om of gekleurde gympen. Het 
verandert de groepsdynamiek in een groep 
jongens enorm als er een meid bij zit. In Arnhem, 
bij het provinciehuis, hebben wij een skatespot. 
Nieuwe meiden gaan vaak helemaal aan de 
andere kant van het plein zitten. Als we vragen 
of ze bij ons komen zitten, zeggen ze vaak: ‘Oh, 
mag dat?’ Ze trekken vervolgens andere meiden 
mee, waardoor de groep mengt. Ik merk dat de 
jongens zich aanpassen en zelfs anders gaan 
praten. Het sociale aspect is dus ook veranderd.”

“Het is goed dat de genderverdeling steeds 
minder wordt. Meiden leren van ons en wij leren 
van meiden,” aldus Douwe Macaré.



“Binnen de skatecultuur leer ik snel nieuwe 
mensen kennen. Iedereen die skate of in een 
skatepark of hal komen met elkaar aan de praat. 
Het zijn vaak dezelfde soort types.”

“Ik word niet anders behandeld als vrouw en voel mij 
juist enorm thuis in de skatewereld. Mijn kleding is 
zoals ik het wil. Ik voel mij er chiller door.”



“Er is ook een bewijsdrang, net als bij voetbal. 
Het wordt gezien als een mannensport. 
Vrouwen kunnen het niet, wordt er gedacht.”






