Into Dutch
‘Het gaat erom wie er in het racepak zit?’ de zoektocht naar de identiteit van Milan Fassotte
Vraag jij je ook wel eens af waarom het voor anderen zo belangrijk is om te weten ‘wat’ je bent? Volgens
mij komt dat omdat het achterhalen ‘wie’ je bent veel meer energie vergt, en wij verspillen graag zo min
mogelijk energie, niet waar!
Wat vaak vergeten wordt is dat de juiste investering, het nodige oplevert en dat identiteit, waardigheid en
gezondheid het pure goud is dat zich niet laat omsmelten tot één of enkel karaat! De meeste mensen
komen daar helaas pas achter als zij door omstandigheden daartoe worden gedwongen; bijvoorbeeld bij
een ernstige ziekte of een identiteitscrisis.
Mijn naam is Milan. Ik ben 16 jaar. Vanaf mijn geboorte weet ik dat niets vanzelfsprekend is. Zo ben ik
weliswaar precies op tijd ter wereld gekomen maar wel veel te klein en veel te licht. Kunnen schreeuwen
wil niet zeggen dat je kunt eten en drinken. Maar liefst drie jaar heb ik zondevoeding gehad via spuitjes,
in welke periode ik ook een aantal keer ben opgenomen in het ziekenhuis. Toen ik ter wereld kwam had
ik al meteen een van mijn oma’s niet meer. Toen het beter met me ging verloor ik tussen mijn 4e en 8e
levensjaar mijn opa’s, mijn andere oma, mijn oom en drie konijnen.
Vanwege het ontvallen van het leeuwendeel van mijn familie had ik buiten mijn ouders geen rolmodellen.
Maar hoe ga je op zoek naar je eigen identiteit als je geen rolmodellen hebt, schuw bent en (wellicht ook
daardoor) weinig contacten hebt? Lastig! In de peuter en kleuter jaren was ik in mijn element; ik
ontwikkelde mijzelf als een lief, leuk en klein onbezorgd kind.

In mijn element als peuter en kleuter

Met mijn glimlach kon ik vriend en vijand betoveren …. en toch … het liefst bleef ik mij verstoppen en
zocht ik plekjes op om alleen te zijn en te ontdekken wie ik ben en waar ik van houd. Ook
experimenteerde ik met meiden en jongensdingen, was ik fan van Martina Stoessel maar voetbalde
stoeide ik ook graag met mijn vader.
De teruggetrokkenheid was bij mij dus gerelateerd aan de zoektocht naar mezelf. Wie ben ik? Ik voel van
alles, maar hoort dat wat ik voel ook bij het lichaam? Kom ik, zoals ik ben en uitzie, voldoende uit de verf?
Die zoektocht heb ik dus niet gemaakt door te kijken en te vergelijken en te doen wat anderen vinden
maar door mezelf af te vragen wie ik ben en welke identiteit bij mij past. Ook achteraf kan ik bevestigen
dat dit een hele lastige en eenzame fase in mijn leven is geweest.
De zwaarste fase tot nu toe vond ik het uit de kast komen met dat ik ‘als het verkeerde geslacht’ was
geboren. Ik voelde dat als een zware druk op mijn schouders. En ja, ook mijn ouders hebben het er in het
begin heel veel moeite mee gehad dat ik graag als jongen verder door het leven wilde gaan. Maar de
reden van hun verdriet is een hele sympathieke: Voor hun zijn meisjes en jongens gelijk: beide zijn ook
welkom, ik ben ook welkom als jongen, maar om de rouw van het verlies van een meisje konden zij niet
heen. In het begin voelde dat alsof ze mij niet wilden accepteren als jongen, later heb ik geleerd dat dit
hun ultieme blijk van hun liefde voor mij is!

De volgende fase is mijn verdere transitie; midden in de pubertijd, midden in de pandemie en halverwege
de middelbare school; zowaar wederom een grote uitdaging. De eerste psychische controles zijn heel erg
zwaar; logisch omdat een transitie geen bevlieging mag en kan zijn. Zo stevig als die fase is, zo
deskundig zijn de mensen bij wie ik dat heb ondergaan. De artsen uit het Radboudziekenhuis ben ik veel
dank verschuldigd! Ook mijn ouders die uiteindelijk met mij ‘all the way’ gaan. De overtuiging dat de
transitie voor mijn identiteit logisch en verantwoord is, wordt inmiddels breed ondersteund en daar ben ik
heel blij mee en opgelucht over. Het geeft mij het gevoel van ‘zie je nou wel! Ik ben Milan! Ik wist het!
Gelukkig is nu ook een begin gemaakt om mij als zodanig te accepteren. Nu kan ik mij verder
concentreren op mijn verdere ontwikkeling!’
De eerste hormoonremmers/prikken zijn daarna snel gezet. De gevolgen zijn soms lastiger op te vangen.
Zoals opvliegers en soms krachtverlies. Ik doe de uiterste best om dat zoveel mogelijk op te vangen met
sport en ontspanning. Dat valt niet mee als daarbij je school onvoldoende hulp aanbiedt en je vanwege
auto immuniteitskwesties in relatie tot de covid-19 pandemie al twee jaar de school nauwelijks kan
bezoeken en door de school veelal niet digitaal wordt aangehaakt.
Gelet op al het bovenstaande zul je begrijpen dat ik behoefte had en heb aan een uitlaatklep en die heb
ik gevonden in de kart- en autosport. Op de kartbaan kan ik mij volledig focussen op mijzelf en kan ik
volledig mijzelf zijn. Door het karten heb ik mijn talent voor de racerij ontdekt. Tegen elke verwachting in
ben ik in mijn eerste kartjaar al 1e geworden in het Open Nederlands Kampioenschap bij de 15 pk klasse
en rijd ik nu met een dd2 al in de schakel/koningsklasse. Ik ben niet altijd de snelste maar wel de
kleurrijkste. Ik combineer het race talent namelijk met mijn gevoel voor creativiteit. Zo heb ik mijn eigen
bedrijfje Mkarting opgestart om inclusiviteit in de kartsport te promoten. Mijn kart stickers, helm en
kledinglijn heb ik zelf ontworpen. Ook mag ik graag de autosport vastleggen op (foto)beeld. Het is voor
mij samen met mijn schoolopleiding (HAVO en daarna sportkunde) de basis voor mijn verdere
ontwikkeling! Je vindt mijn avonturen daarin terug op http://racingpride.com/spotlight-milan-fassotte/, de
site mkarting.nl en instagram @milan_fassotte.

Ik wil met dit artikel laten zien dat het okay is om jezelf te zijn! Ik wil graag laten zien dat ik trots ben op
mijn identiteit en op mijn passie en gedrevenheid voor de thema’s ‘inclusiviteit’ en ‘kart(auto)sport’. Met
de steun van Racing Pride wil ik proberen te laten zien dat ook jonge coureurs niet bang hoeven te zijn
voor hun gender, seksualiteit of huidskleur en dat ook zij hun kansen mogen grijpen om de top te
bereiken. Daarom ben ik ook super trots dat Aston Martin formule 1 team een samenwerking met Racing
Pride is aangegaan, om er zo voor te zorgen dat er meer gelijke rechten komen in de autosport.
Ik gun alle lezers een sterke en kleurrijke identiteit en toekomst toe!

Milan

Into English:
This story was submitted by Milan Fassotte, a 16-year-old trans boy with a passion for motorsport.
Do you ever wonder why it is so important for others to know 'what' you are? I think that's because
finding out 'who' you are takes a lot more energy, and we like to waste as little energy as possible,
don't we!
What is often forgotten is that the right investment pays off and that identity, dignity and health are the
pure gold that cannot be melted down to one or a few carats! Unfortunately, most people don't realize
this until they are forced to do so by circumstances; for example, in the event of a serious illness or an
identity crisis.
My name is Milan. I am 16 years old. I have known from birth that nothing is taken for granted. This is
how I was born exactly on time, but much too small and much too light. Being able to scream doesn't
mean you can eat and drink. For no less than three years I had sin-feeding via injections, during which
period I was also hospitalized a number of times. When I was born, I immediately lost one of my
grandmothers. When I got better I lost my grandfathers, my other grandmother, my uncle and three
rabbits between the ages of 4 and 8 years.
Because of the loss of the lion's share of my family, I had no role models other than my parents. But
how do you look for your own identity if you have no role models, are shy and (perhaps also because
of this) have few contacts? Difficult! In the toddler and preschool years I was in my element; I
developed myself as a sweet, fun and small carefree child.

With my smile I could enchant friend and foe…. and yet… I preferred to hide and look for places to be
alone and discover who I am and what I love. I also experimented with girl and boy things, I was a fan
of Martina Stoessel, but I also liked to play football with my father.
For me, the withdrawal was therefore related to the search for myself. Who am I? I feel everything, but
does that what I feel also belong to the body? Am I enough, as I am and look like? So I did not make
that quest by looking and comparing and doing what others think, but by asking myself who I am and
which identity suits me. In retrospect, I can also confirm that this was a very difficult and lonely phase
in my life.
The toughest phase so far for me was coming out with the fact that I was born 'with the wrong gender'.
I felt that as a heavy pressure on my shoulders. And yes, my parents also had a lot of trouble in the
beginning with the fact that I wanted to continue life as a boy. But the reason for their grief is a very
sympathetic one: For them girls and boys are equal: both are welcome too, I am also welcome as a
boy, but they could not avoid the mourning of the loss of a girl. At first it felt like they didn't want to
accept me as a boy, later I learned that this is their ultimate display of their love for me!
The next phase is my further transition; mid-pubescent, mid-pandemic, and mid-high school; again a
big challenge. The first psychological checks are very heavy; logical because a transition should not
and cannot be a whim. As solid as that phase is, so knowledgeable are the people with whom I have
undergone it. I am deeply indebted to the doctors at the Radboud Hospital! Also my parents who
eventually go 'all the way' with me. The conviction that the transition is logical and responsible for my
identity is now widely supported and I am very happy and relieved about that. It makes me feel like,
'See! I'm Milan! I knew it! Fortunately, a start has now been made to accept me as such. Now I can
concentrate on my further development!'

The first hormone inhibitors / injections are then quickly put. The consequences are sometimes more
difficult to absorb. Such as hot flashes and sometimes loss of strength. I do the utmost to absorb that
as much as possible with sports and relaxation. That is not easy if your school offers insufficient help
and because of auto immunity issues in relation to the Covid-19 pandemic you have hardly been able
to visit the school for two years and the school often does not connect digitally.
In view of all of the above, you will understand that I needed and have a need for an outlet and I found
it in kart and motorsport. On the go-kart track I can fully focus on myself and I can be myself
completely. It was through karting that I discovered my talent for racing. Against all expectations I
already became 1st in the Open Dutch Championship in the 15 hp class in my first kart year and I am
now driving a dd2 in the gear/king class. I am not always the fastest but I am the most colorful. I
combine racing talent with my sense of creativity. For example, I started my own company Mkarting to
promote inclusivity in karting. I designed my kart stickers, helmet and clothing line myself. I also like to
capture motorsport on (photo) image. For me, together with my school education (HAVO and then
sports science), it is the basis for my further development!

I want to show with this article that it's okay to be yourself! I would like to show that I am proud of my
identity and of my passion and drive for the themes of 'inclusiveness' and 'kart (car) sport'. With the
support of Racing Pride, I want to try to show that young drivers don't have to be afraid of their gender,
sexuality or skin color and that they too can seize their opportunities to reach the top. That is why I am
very proud that Aston Martin Formula 1 team has entered into a partnership with Racing Pride, to
ensure that there is more equal rights in motorsport.
I wish all readers a strong and colorful identity and future!
Milan
You can follow me on Instagram @milan_fassotte.

