
Kladderadatsch op Beursplein 5 

Ruud Bruijnis, directeur amateurvoetbal van de 

KNVB, en Anya Wiersma, bestuurslid van ProGay en 

voorzitter van GUTS, hebben in gezelschap van onder 

meer autocoureur Mike Verschuur en oud-

korfbalinternational Casper Boom om klokslag negen 

uur met een denderende gongslag de beursdag van 1 

augustus 2012 geopend. NYSE Euronext had het 

gezelschap naar Beursplein 5 genood in het kader van 

Gay Pride 2012. 

GUTS bezoekt sportclubs

Een van de belangrijkste beleidsvoornemens van 

het vorig jaar aangetreden bestuur van GUTS is het 

onderhouden van intensievere contacten met de 

achterban om te zien in hoeverre samen-werking 

en ondersteuning mogelijk is.  

Op 20 augustus hadden GUTS-bestuursleden 

Anya Wiersma en Jasper Post een gesprek met 

Vlerk – Vlechten Los En Rennen Kreng - 

volleybalvereniging in Utrecht 

(http://www.vlerk-utrecht.nl/). Doel was om 

kennis met elkaar te maken en er achter te 

komen wat GUTS en (hlbt-)sportclubs voor 

elkaar kunnen betekenen. Voor het bestuur van 

Vlerk was het niet helemaal duidelijk waar GUTS 

voor staat en wat zij van GUTS kunnen 

verwachten.  

Na de wederzijdse introductie van beide organisaties 

hebben de gespreksdeelnemers gekeken waarmee 

zij elkaar van dienst kunnen zijn. Van beide zijden is 

de intentie uitgesproken om te bekijken waar 

samenwerking mogelijk is. Vanuit GUTS zal 

informatie worden gegeven over het aanvragen van 

subsidie. Beide partijen beschikken over contacten 

die interessant voor de ander kunnen zijn. Vlerk is op 

zoek naar een nieuwe trainer die moeilijk te vinden 

blijkt. De website van GUTS bood plaats voor een 

oproep. 

Meer bezoeken aan verenigingen staan op 

stapel, om te beginnen aan Gay Sportclub 

Kouros in Eindhoven en ‘de grootste homosek-

suele tennisvereniging ter wereld’ Smashing Pink 

in Amsterdam.  

Gay Games bij Gay Sportcafé 

Eén dag na de Tweede Kamerverkiezingen ging het 

debat bij het druk bezochte vijfde Gay Sportcafé, 

ditmaal in het Frans Otten Stadion, over de 

Amsterdamse kandidatuur voor de Gay Games van 

2018. De panelleden Eric van der Burg (wethouder 

Sport van Amsterdam, VVD), Edwin Reinerie 

(Stichting Games Amsterdam 2018 en 

hoofdredacteur van Winq), Dennis Boutkan (COC 

Amsterdam) en Anya Wiersma (voorzitter GUTS) 

http://www.guts.nu/
http://www.vlerk-utrecht.nl/


discussieerden over de mogelijkheden de Games 

over zes jaar naar Amsterdam te halen. 

De tijd is kort: eind februari 2013 moet het 

bidbook op de burelen van de Federation of Gay 

Games (FGG) liggen.  

Discussie was er onder meer over de financiën: de 

financiële kater van de Gay Games van 1998 ligt 

velen nog zwaar op de maag. Ook de steun van de 

gemeente Amsterdam (“In eerste instantie vooral 

morele steun,” aldus Van der Burg), de 

onwenselijkheid van twee internationale 

organisaties - FGG en GLISA, organisator van de 

WorldOutgames – (“We doen ons fokking best om 

te zorgen dat het één organisatie wordt,” zei 

Reinerie) en support 

van nationale en 

internationale 

sportbonden en 

sportverenigingen 

kwamen aan bod.  

De wil om de Games 

naar Amsterdam te 

halen lijkt er bij alle 

aanwezigen bij dit sportcafé, een initiatief van 

de John Blankenstein Foundation en GUTS, te 

zijn. 

“Maar”,  concludeerde wethouder Van der Burg, 

“als je het niet samen doet, wordt het niks.”

  Even voorstellen: twee nieuwe bestuursleden GUTS 

Diana van den Born 

Diana van den Born (35) 

woont in Haarlem en is erg 

sportief (softbal, 

basketbal, sportschool en 

hardlopen): “Ooit wil ik 

een marathon lopen“. Al 

heel lang is zij actief in 

vrijwilligerswerk: zo is zij  

jarenlang kampleider en -

coördinator geweest van jeugdsportkampen en 

heeft zij diverse bestuurlijke functies vervuld bij 

Basketbal Vereniging Spaarndam. Op dit moment is 

zij actief voor de Stichting Haarlem Roze Stad 

(Haarlem is verkozen tot Roze Stad van Nederland in 

2012) als coördinator van de Werkgroepen Sport en 

Feesten en lid van de Werkgroep PPCM (Pers, PR, 

Communicatie en Marketing). “Ik heb het afgelopen 

jaar gemerkt, dat ik het erg leuk vind om mij in te 

zetten voor de 'roze' gemeenschap,” aldus Van den 

Born.   

De combinatie van een 'roze' organisatie en sport 

brachten haar bij GUTS, waar zij de func-tie van 

secretaris op zich neemt. “Ik heb er enorm veel zin in 

om mij in te zetten voor GUTS.” 

Mike de Haan 

Mike de Haan, 44 jaar en 

nu bijna 7 jaar 

woonachtig in 

Amsterdam  is actief als 

technisch manager en 

teammanager op (hoog) 

amateurvoetbalniveau. 

Daarnaast speelt hij zelf 

nog regelmatig op 

zaterdag een wedstrijd mee met vrienden. 

“Naast voetbal ga ik elk jaar op wintersport 

en wil ik actiever zijn met fitness en hardlopen.”  

Bestuurlijke ervaring heeft De Haan als 

secretaris binnen de OR van een van de grootste 

uitzendorganisaties in Nederland. Waarom 

GUTS? “Ik heb me nooit zo bezig gehouden met 

mijn roze kant, ik kon sporten op niveau zonder 

dat mijn homo zijn een issue was. Voor mij dus 

absoluut een veilige omgeving.” En dat is precies 

waarvoor hij zich gaat inzetten: een veiliger en 

opener sportklimaat creëren voor de hlbt-

sporters binnen de georganiseerde 

sportverenigingen. “Juist omdat ik heb ervaren 

dat dat wel degelijk mogelijk is.” 


