Lhbt-sportdag in Pride Week
Op vrijdag 2 augustus 2013 vindt tijdens de
Pride Week de jaarlijkse lhbt-sportdag plaats.
Traditiegetrouw altijd de vrijdag vóór de
Amsterdam Gay Pride
die ieder jaar op de
eerste zaterdag van
augustus wordt
georganiseerd. Dit jaar
organiseren opvallend

veel lhbt-sportclubs een sportactiviteit:
Rainbowsquash organiseert een Internationaal
tournooi in het Frans Ottenstadion, DGLA
(atletiekvereniging voor lhbt’ers) organiseert
haar jaarlijkse Roze Loop (voor meer informatie:
www.dgla.nl). Kijk voor meer informatie ook op
de website van de Amsterdam Gay Pride:
http://amsterdamgaypride.org/

Workshops
Binnen de Alliantie Gelijkspelen wordt door GUTS

De bedoeling van de workshop is om bestuurders,

samen met de John Blankenstein Foundation (JBF)

trainers en coaches bewust te maken van het

een workshop ontwikkeld die aangeboden wordt

belang van een open en veilig sportklimaat.

aan geïnteresseerde sportverenigingen.

Hiervoor worden ook vrijwilligers van het COC en

De workshop is een vervolg op het actieplan dat

GUTS ingezet.

vorig jaar tijdens de Coming Out Day door de KNVB
is gepresenteerd.

GUTS zoekt vrijwilligers voor deze workshops

JBF heeft samen met de KNVB filmpjes gemaakt,

Profiel: affiniteit met sport, goed gebekt

met name gericht op voetbalverenigingen. Vanuit

zijn, humorvol, om kunnen gaan met

de Alliantie Gelijkspelen komt er een algemene

weerstand en ontkenning. Is dit iets voor

workshop die aan alle sportclubs (zowel voor

jou? Neem contact op met

teamsporten als voor individuele sporten)

wilfred.vanbuuren@guts.nu

aangeboden wordt.

Gay Sportcafé Amsterdam op 20 juni
Op donderdag 20 juni 2013 organiseren GUTS en

Locatie: Regardz, Olympisch stadion 24,

de John Blankenstein Foundation het zevende Gay

Amsterdam.

Sportcafé Amsterdam. Dit keer met speciale
aandacht voor seksuele diversiteit in de atletiek en
het volleybal. Je bent van harte welkom op deze
netwerkborrel met inhoud.
Datum: donderdag 20 juni
Tijd: 17.30 uur -20 uur.

Aanmelden vooraf is verplicht. Voor aanmelding en

sportklimaat voor homoseksuele, lesbische,

vragen mail je naar: gaysportcafe020@gmail.com.

biseksuele en transgender sporters te vormen.

Het Gay Sportcafé Amsterdam heeft als doel:

Het Gay Sportcafé wordt dit keer mogelijk gemaakt

bruggen bouwen tussen sporters, bestuurders,

met steun van de Gemeente Amsterdam, Mister

ambtenaren en andere professionals ongeacht hun

B., Regardz, John Blankenstein Foundation en

seksuele voorkeur. Dit om een veilig en plezierig

GUTS.

EGLSF-app Upfront Challenge
Op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie

belangrijke rol in de bestrijding van discrimi-natie,

(IDAHO), is een gloednieuwe Voetbal gaming App

haat zaaien en geweld in de sport. We wilden een

voor mobiele apparaten op de markt gebracht. De

didactisch hulpmiddel creëren dat jonge mensen

app Upfront Challenge, die is ontworpen voor

willen spelen en dat ervoor zorgt dat ze begrijpen

gamers tussen de 11 en 16 jaar, verspreidt ook een

dat voetbal er voor iedereen zou moeten zijn."

belangrijke boodschap: 'Discriminatie in de sport is
verkeerd'.

De lancering van het spel valt samen met de

Het spel is uitgebracht door de European Gay and

bekendmaking van het rapport van het EU-

Lesbian Sport Federation (EGLSF) als onderdeel van

agentschap voor grondrechten (FRA) 'Being LGBT

haar project 'Pride in Sport', een initiatief dat door

in Europa', dat ervaringen met discriminatie van

de Europese Commissie wordt gefinan-cierd.

jonge holebi's op school belicht. Co-voorzitters

Andrej Pisl van EGLSF: "Onderwijs speelt een

Armelle Maze en Klaus Heusslein van EGLSF
concluderen "Zelfs in landen met een robuuste
beschermingswetgeving, zijn de ervaringen van
jonge holebi's negatief en blijft homo- en transfoob
pesten wijdverbreid, vooral in de sport en in het
bijzonder de schoolsport. EGLSF werkt aan een
cultuurverandering in de sport en dit moet
beginnen bij jonge mensen. "
Informatie over het spel is te vinden op
www.upfront.mobi; meer informatie over Pride in
Sport vind je op www.prideinsport.info.

20 juni
29 juni
29 juni
6 juli
2 augustus

Gay Sportcafé Amsterdam
Roze Zaterdag Utrecht
Voetbalschoenen uit de kast
Pink Open Golfdag in de Purmer
(Burggolf, Purmerend)
Lhbt-sportdag

2 augustus

International Gay Pride Sports
Party. Akhnaton, Amsterdam
3 augustus
Gay Pride Amsterdam: Canal
Parade
4-11 augustus World Outgames Antwerpen
31 augustus
Pink Open Golfdag in Rijk van
Nunspeet

Even voorstellen: twee nieuwe medewerkers van GUTS
Astrid Feiter nieuwe coördinator van de Alliantie Gelijkspelen
Astrid Feiter is sinds maart coördinator van de

Astrid Feiter is eigenaar van Bureau Mevrouw de

Alliantie Gelijkspelen. Zij volgt daarmee Edwin

Voorzitter, van waaruit zij werkt als dagvoorzitter

Lokkerbol op die deze functie sinds 2010

en gespreksleider. Zij heeft een brede

bekleedde.

(journalistieke) achtergrond, onder meer opgedaan
bij Opzij, De Telegraaf en de Sociaal-Economische
Raad.
Feiter is bestuurslid van het Fonds Bijzondere
Journalistieke Producties. Daarnaast is zij medeinitiator van een project dat interculturalisatie in
de verstandelijke gezondheidszorg wil bevorderen
en penningmeester van Broodfonds Wikistad.
In Den Haag coördineert zij tien emancipatieambassadeurs die door de wethouder zijn aangesteld. Een van de speerpunten van deze groep is
het bevorderen van homoacceptatie in de Haagse
sportverenigingen.
Zelf houdt ze zich in conditie met hardlopen,
inmiddels buiten verenigingsverband.
Haar motivatie om coördinator van de Alliantie
Gelijkspelen te worden: “Ik ben voor de beste
wereld en daar hoort iedereen bij. Zover is het
helaas nog lang niet en ik zet me er graag voor in
om het zover wel te laten komen.”

Mark Leijte is communicatiemedewerker bij GUTS
Mark Leijte, 22 jaar, is student, sportliefhebber en

jaar lang werd het evenement met succes

sinds kort communicatiemedewerker voor GUTS

georganiseerd.

en de Alliantie Gelijkspelen. Zijn hele leven al
houdt sport hem bezig. Het begon met een jaartje

Via Rowing Pride kwam Leijte terecht bij Gay

judo, acht jaar voetbal, skiën. De laatste vijf jaar

Sportcafé. “Dat was mijn eerste kennismaking met

heeft hij vooral geroeid.

een van de activiteiten waar GUTS aan bijdraagt.”

In 2010 werd Mark benaderd door roeicoach Jan-

Bij GUTS houdt hij zich onder andere bezig met de

Willem van der Wal met de vraag hem te helpen

social media strategie, de invulling van de social

met het opzetten van Rowing Pride, een roei-

media kanalen, de inhoud van de website en

evenement rond de Amsterdamse Gay Pride. Twee

andere ondersteunende werkzaamheden.

“Als er een gebied is waar nog een wereld valt te
winnen wat betreft acceptatie van lhbt’ers, dan
is dat de sport. Door bij te dragen aan deze
organisaties hoop ik zoveel mogelijk mensen te
laten zien dat het geen probleem hoeft te zijn
dat homo’s en hetero’s met elkaar samen
sporten. Vanuit mijn rol als communicatiemedewerker hoop een klein beetje bij te dragen
aan de acceptatie van alle lhbt’ers.”

Volg ons op Facebook:

Je kunt je voor deze nieuwsbrief aan- en

https://www.facebook.com/pages/GUTS/41236

afmelden door een mailtje aan: post@guts.nu

9748845988?fref=ts
Like GUTS en je blijft op de hoogte van nieuws
over lhbt-ers in de sport!

