Amsterdam gaat voor de Gay Games 2018
Voor de Stichting Amsterdam Games 2018 was 28

wordt georganiseerd. De nadruk zal liggen op

februari 2013 een belangrijke dag. Met het

jongeren, vrouwen en mensen met een handicap.

aanbieden van het ruim 250 pagina’s tellende

Amsterdam hoopt eind juli 2018 ruim 10.000

bidbook aan de Federation of Gay Games (FGG)

deelnemers te verwelkomen. Naast Amsterdam

stelde Amsterdam zich officieel kandidaat voor de

hebben ook Londen, Parijs, Orlando (Florida) en de

(tiende) Gay Games in 2018. In korte tijd is een

Ierse stad Limerick een bid ingediend. Eind mei

mooi programma

wordt de shortlist van drie bekend gemaakt,

samengesteld met 33

waarna de site selection committee deze steden in

sporten waaronder tennis,

de zomermaanden bezoekt. Half oktober valt de

voetbal en rugby en met

beslissing vallen over de stad die de Gay Games in

een mooi cultureel

2018 zal hosten. Meer informatie over het

programma dat samen

Amsterdamse bod is te vinden op de volgende

met o.a. ProGay

sites: http://2018.gaygames.org en

(organisator Gay Pride)

http://www.amsterdamgames2018.nl.

Alpe d’HuZes 2013
Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelnemers,

De Ter Horstjes organiseren vóór de Alpe d’HuZes

alleen of in een team, geld bijeen brengen

op 26 april een benefietavond in de

waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd

ontmoetingsruimte van de Werkgroep

voor de overwinning op kanker. Onder het motto

Homoseksualiteit Amersfoort (WHAM), Hendrik

‘Opgeven is geen optie’ wordt de legendarische

van Viandenstraat 13 te Amersfoort. “Wij komen

Alpe d'Huez op één dag een aantal keer

uit Amersfoort en wilden graag samenwerken met

beklommen.

WHAM om te laten zien dat sport en

Dit jaar doen ook Yascha en Marloes ter Horst, een

homoseksualiteit prima samengaan.”

getrouwd lesbisch stel met een dochtertje van 2,5

De vrouwen proberen resp. 1 en 3 keer de Alpe

jaar oud, voor het eerst mee aan dit huzarenstuk

d’Huez te bedwingen. Daarvoor zijn zij flink aan het

met de bedoeling zoveel mogelijk geld op te halen

trainen en sponsors aan het werven. Je kunt

voor KWF Kankerbestrijding ten behoeve van

sponsoren via deze websites:

onderzoek. De twee zijn sinds een paar jaar

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/y

fanatieke racefietsers. “Gewoon, omdat we het

ascha1978/yascha-ter-horst/ of …./marloes-ter-

leuk vinden.” Eerder hebben ze al de Ride for the

horst.

Roses gefietst. Ook een initiatief van KWF

Overigens kun je natuurlijk ook zelf deelnemen aan

Kankerbestrijding. “Voor ons was dit een logische

de Alpe d’Huzes of andere deelnemers onder-

vervolgstap.”

steunen: (http://www.opgevenisgeenoptie.nl/)

Even voorstellen: twee nieuwe bestuursleden GUTS
Rik Ligthart

ik dat binnen de reguliere amateursport, laat staan

Rik Ligthart (42) is sinds een halfjaar

ontkenning en discriminatie is. Ik hoop dat ik op

penningmeester van GUTS. In het dagelijks leven is

deze manier kan bijdragen aan een veilig

Rik belastingcoördinator in Alkmaar. Rik is

sportklimaat voor iedere lhbt-sporter in

afgestudeerd als fiscaal-econoom.

Nederland.”

de professionele, nog veel onwetendheid,

Van jongs af aan is hij geïnteresseerd in sport. En
zoals veel jongetjes op zijn zesde begonnen met
voetbal. “Ik was redelijk talentvol en heb jaren bij
mijn club in de selectie gevoetbald.” In 1997 was

Tamara Tien

Rik betrokken bij de oprichting van een

Tamara Tien (33)

voetbalteam voor de Gay Games. “De Gay Games

woont in Rotterdam

kwamen naar Amsterdam en een

en is sinds

homovoetbalelftal bestond nog niet.” Rik werd

november 2012

coach, trainer en

algemeen

aanvoerder van een

bestuurslid bij

elftal dat prachtige

GUTS. Tamara heeft

tijden heeft

al veel ervaring op gedaan in de (lhbt-)sport:

meegemaakt tijdens

Olympische Spelen 2004, EuroGames 2011, GLSV

vele Eurogames, Gay

Ketelbinkie en recentelijk nog door haar

Games en andere

medewerking aan het bidbook waarmee

toernooien.

Amsterdam de Gay Games 2018 probeert te halen.

Ook is Rik jarenlang

Begin maart is ze gekozen tot bestuurslid van de

actief geweest als bestuurslid, penningmeester en

EGLSF (European Gay & Lesbian Sport Federation),

leraar van The Amsterdam Stetsons, een

waar ook GUTS lid van is.

linedancevereniging voor lhbt’ers.

Na de afronding van de Master International Sport

Tegenwoordig is hij wat minder actief op de

Management wil Tien zich nog meer inzetten voor

voetbalvelden. De Stetsons zijn opgeheven. Nu

het toegankelijker maken van de sport, met

doet hij aan tennis, fitness en stijldansen.

speciale aandacht voor vrouwen.

GUTS is een organisatie waar Rik veel affiniteit mee

In het dagelijks leven werkt ze als digital marketing

heeft. “Hoewel mijn eigen coming-out bij een

consultant/projectmanager en als ze tijd over heeft

heterovoetbalclub geen enkel probleem was, weet

loopt ze hard, golft en doet aan voetbal.

Trots waterfietsen in Utrecht
In 76 landen is homoseksualiteit nog strafbaar;

de grachten plaats. De werkgroep Cocktail van

in vijf landen staat er zelfs de doodstraf op.

COC-Midden Nederland zoekt nog deelnemers

Als jij je bijdrage wilt leveren aan de acceptatie

voor deze pride. Haal zo veel mogelijk geld op en

van lhbt’s wereldwijd, doe dan mee. Tijdens het

maak de pride mogelijk die in vele landen niet

Midzomergracht Festival in Utrecht vindt op

mogelijk is. Wil je meer weten, stuur dan een

zaterdag 22 juni een Waterfietsen World Pride in

email naar cocktail@cocmiddennederland.nl

Sport als onderdeel van het maatschappelijk leven:
vrijwilligers gezocht
Een van de doelstellingen van GUTS in het kader

sportbonden of een bekende sporter hierin samen

van de Alliantie Gelijkspelen is het vergroten van

met GUTS het voortouw neemt.

de zichtbaarheid van de lhbt-sporters in de

Ken jij een sportclub of ben/ken jij een sporter die

georganiseerde sport en het bespreekbaar maken

hierin een voortrekkersrol durft te nemen, meld je

van het thema homoseksualiteit in de sport.

dan bij het bestuur van GUTS (post@guts.nu).

Bonden en verenigingen moeten zich erover
uitspreken dat de lhbt-sporter binnen hun

GUTS streeft er verder naar om in samenwerking

organisatie welkom is en dat zij een open en veilig

met NOC*NSF het thema te agenderen op

sport- en sociaal maatschappelijk klimaat kunnen

bijeenkomsten voor (top)sporters, bijvoorbeeld bij

bieden voor deze sporter.

de Centra voor Topsport en Onderwijs. GUTS

Ter ondersteuning aan verenigingen, bonden en

ondersteunt NOC*NSF bij het agenderen en

sporters ontwikkelt GUTS hiervoor binnen de

implementeren van het thema bij nationale

alliantie beleid, acties en workshops voor

sportbonden. Daarnaast organiseert GUTS samen

sportverenigingen in de individuele takken van

met de John Blankenstein Foundation het Gay

sport. GUTS is hiervoor op zoek naar vrijwilligers

Sportcafé Amsterdam om bruggen te bouwen

die vanuit hun specifieke vakkennis en

tussen homo's en hetero's (met name in de regio

enthousiasme willen meedenken bij het

Amsterdam).

ontwikkelen van deze workshops.

Het uiteindelijke doel? Een grotere sociale

GUTS richt zich vooral op verenigingen in regio's

acceptatie van de lhbt-sporters in de

Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Het zou

georganiseerde sport (amateur en professioneel).

fantastisch zijn als een van de nationale

Mike de Haan

Weekendje Antwerpen
In het eerste weekend van maart 2013 togen

lokale projecten om homofobie in de sport te

Tamara Tien en Wilfred van Buuren namens GUTS

bestrijden. Deze projecten waren mogelijk dankzij

naar Antwerpen voor de Annual General

een subsidie die de EGLSF van de Europese Raad

Assembly (AGA) van de European Gay & Lesbian
Sport Federation (EGLSF). De missie was Tamara
in het bestuur van de EGLSF te krijgen. Een
intensief weekend vol lobbywerk, lange
vergaderingen en een ontvangst op het prachtige
Stadhuis aan de Grote Markt.
(EPAS) had ontvangen. Enkele voorbeelden: De
Voorafgaand aan de jaarvergadering was er op

tentoonstelling Against the Rules, te zien in Londen

vrijdag de goed bezochte internationale

tijdens de Olympische Spelen en factsheets voor

conferentie ‘Pride in Sport. Preventing and fighting

internationale sportfederaties over uitsluiting en

homophobic violence and discriminations in sport’.

discriminaties van lhbt’s in de sport. Ook flink wat

Twintig Europese organisaties presenteerden

lokale projecten uit Oost-Europa. Krakersy uit

Polen organiseerde een internationaal

Op de AGA zelf op zaterdag en zondag waren ruim

volleybaltoernooi voor lhbt’s in Krakow, in

tachtig deelnemers present, met vanuit Nederland

Bulgarije werd een sportkamp opgezet om homo’s

behalve GUTS vertegenwoordigers van Ketelbinkie,

en hetero’s bijeen te brengen en Out in Slovenia

Upstream en Equality DancE. Naast presentaties

kwam met een prijsvraag voor journalisten om de

van de World Outgames Antwerpen 2013 en de

positie van roze sporters te agenderen. Vanuit

Gay Games Cleveland (Ohio) 2014 veel discussie en
veel moties. Een controversieel onderwerp was en
is het naast elkaar bestaan van twee mondiale
toernooien voor lhbt-sporters: namelijk Gay Games
en OutGames. Veel ‘roze sporters’ zijn hiertegen:
“te duur”,” te vaak”, “laten we krachten
bundelen”. EGLSF is voorstander van 1 Single
Global Event. Maar FGG en GLISA, de
organisatoren van beide evenementen, zijn nog
niet zover. Tip voor sportverenigingen die ook het
liefst één evenement willen: word lid van FGG en
GLISA om druk uit te oefenen om tot één
evenement te komen.
Besluiten vielen er gelukkig ook. Zo werden de
EuroGames van 2015 toegewezen aan Stockholm
en die van 2016 aan Helsinki. Daarnaast stonden
verkiezingen voor het bestuur van de EGLSF op het
programma. De Nederlander Lou Manders trad na
twee jaar af als male co-president. Op zijn positie
werd de Milanese Duitser Klaus Heuslein verkozen.
Voor de positie van board member at large was

Nederland was er het goede voorbeeld van de John
Blankenstein Foundation met een brochure voor
voetbalclubs ‘Onze club is er voor iedereen, ook
voor homo’s’.
(http://www.johnblankensteinfoundation.nl/media
.html). Vanaf eind maart is er over de verschillende
projecten meer te lezen op de website
www.pridesport.info.

onder andere Tamara Tien kandidaat. Het werd
spannend: zou ze gekozen worden, zodat er
opnieuw een Nederlander in het bestuur van de
EGLSF zou zijn?
Tamara werd uiteindelijk met ruime meerderheid
gekozen tot algemeen bestuurslid. Mission
accomplished.
Wilfred van Buuren

Als je je wilt aanmelden voor deze nieuwsbrief, dan wel deze nieuwsbrief niet langer wilt
ontvangen, stuur dan even een mailtje naar post@guts.nu

