Building Bridges in Ljubljana
Van 7 tot en met 9 maart 2014 werd de jaarlijkse vergadering
van de EGLSF (European Gay & Lesbian Sport Federation) in Ljubljana
gehouden. Daaraan voorafgaand vond de conferentie Building Bridges in
de Sloveense hoofdstad plaats. Wilfred van Buuren en Anya Wiersma van
GUTS gaven in Ljubljana een presentatie over gay/straight allianties in de
sport in Nederland.

Het thema van Building Bridges was ‘Fair Play,
Tolerance & Safety in Sports for Everyone’. Er
werden good practices uit de verschillende
aanwezige landen uitgewisseld. Oud-parlementslid Lousewies van der Laan (D66) sprak als voormalig lid van de lhbt-groep van het Europees
Parlement.
Behalve de vertegenwoordigers van GUTS waren
uit ons land ook twee onderzoekers van de
Universiteit van Utrecht, Annelies Knoppers en
Inge Claringbould, en Ben Baks, topambtenaar
van het Ministerie van OCW, aanwezig.
Onderwerp van de conferentie was het zichtbaar
kunnen zijn als lhbt’er en de heersende heteronormativiteit. Dat het in sommige landen lastig is

openlijk lhbt’er te zijn is niet verrassend. Als je
bedenkt dat er amper (top)sporters tijdens hun
sportcarrière uit te kast komen, geldt dit eigenlijk
voor alle landen. Bestuurders van sportclubs, trainers en coaches beseffen nauwelijks dat er sprake
is van een probleem.
Dat op Europees niveau een aantal sportministers
in een brief hebben laten weten dat discriminatie
van sporters niet mag plaatsvinden, is positief.
Het Noors Olympisch Comité gaat daarin ver: de
Noren hebben in de statuten een beleid van zero
tolerance tegen discriminatie in de sport met als
expliciete vermelding ‘sexual orientation’
vastgelegd.

De good practices uit Nederland, zoals het actieplan van de KNVB, de voetbalboot bij de Gay
Parade en de door GUTS ontwikkelde workshop,
werden goed ontvangen. Een filmpje aan het eind
van de workshop met tophandballer Bernard
Broekmann die spreekt over zijn coming-out
binnen zijn team, laat op een geweldige manier
de worsteling zien van vele lhbt-sporters die nog
in de kast zitten. Erg herkenbaar voor de lhbt’er
zelf en een eyeopener voor de kijker.
Op de Annual General Assembly van de EGLSF
vertegenwoordigde GUTS maar liefst drie lhbtsportclubs: Tijgertje, Smashing Pink en DGLA.
Ook Ketelbinkie en Upstream waren aanwezig.
Er waren presentaties van de Gay Games die in
augustus 2014 plaatsvinden in Cleveland (Ohio)

en van de Outgames 2015 in Miami (Florida), van
de EuroGames in Stockholm (2015) en Helsinki
(2016).
De Federation of Gay Games (FGG) en Gay and
Lesbian International Sport Association (GLISA)
presenteerden een werkplan om te komen tot
één Global Games. Een voorstel om EGLSF te
laten bemiddelen tussen FGG en GLISA haalde het
niet. De bestuursverkiezing verliep tumultueus:
de vrouwelijke co-president, Armelle Mazé, werd
niet herkozen. Het bestuur gaat verder met zeven
leden, onder wie GUTS-bestuurslid Tamara Tien.
De volgende EGSLF-vergadering vindt in 2015
plaats in Krakow (Polen).
Anya Wiersma en Wilfred van Buuren

Russian Open Games in teken van tegenwerking en bommeldingen
Een week na de voor Nederland succesvolle
Olympische Spelen in Sotsji vonden in Moskou de
Russian Open Games plaats. Spelen voor lhbt’ers,
maar voor open voor iedereen. Aan het toernooi
deden ruim 200 deelnemers mee, voornamelijk
uit Rusland zelf. Buitenlandse deelnemers kwamen uit de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.
Speciale gasten waren oud-Olympisch kampioen
schoonspringen Greg Louganis en onze eigen
minister van Sport, Edith Schippers, die na
bemiddeling van de John Blankenstein Foundation en GUTS de uitnodiging accepteerde om
het toernooi bij te wonen. Schippers opende het
voetbaltoernooi samen met ex-internationals
Aron Winter en Marc van Hintum. Winter reageerde meteen positief toen hij werd benaderd.
Het hele toernooi stond in het teken bommeldingen. Vlak nadat de Nederlandse delegatie het
voetbalcomplex verliet om te gaan lunchen met
de Russische lhbt’ers, kregen de voetbalteams
het verzoek het complex te verlaten vanwege de
zoveelste bommelding.
In de aanloop naar het toernooi werd het merendeel van de locaties op het laatste moment
gecanceld. De organisatie moest in allerijl voor

vervangende locaties zorgen. Het basketbaltoernooi werd opgeschrikt door rookbommen, de
start van de Human Rights-conferentie werd
onderbroken door een elektriciteitsuitval en de
demonstratie kunstrijden werd na 30 minuten
afgelast door 'technische problemen' aan de
ijsbaan.

Op de Nederlandse ambassade werd verder
gesproken met de Russische lhbt’ers. waarbij de
Nederlandse regering toezegde om Rusland te
helpen op het gebied van lhbt en sport. Een
mooi gebaar na alle commotie over de topzware
delegatie die eerder naar Sotsji was afgereisd.

Tamara Tien

The Moscow Times, de enige ongecensureerde krant van Rusland, van de Nederlandse mediatycoon
Derk Sauer, berichtte over het bezoek van Minister Schippers aan de Russian Open Games. Lees hier
het artikel. En kijk hier een interviewtje met de minister op het digitale kanaal van de krant.

Olympische Spelen in Sotsji:
sport verbroedert,
zet mensen niet apart

Google liet zich niet onbetuigd op de openingsdag
van de Olympische Winterspelen in Sotsji: als
subtiel protest tegen de Russische wet die het verbiedt om in de nabijheid van kinderen propaganda
te maken voor homoseksualiteit, verscheen het
Google-logo in de regenboogkleuren.
Ook IOC-preses Thomas Bach verwees in zijn openingstoespraak naar de omstreden wet: "Olympische Spelen brengen mensen bijeen en zetten ze
niet apart".

Agenda
18-21 april

23 april
25 april
2 mei

Gay & Lesbian International
Badminton Tournament,
Tijgertje Amsterdam
Gay Sportcafé Haarlem
Roze Loop, DGLA Amsterdam
Daarna: feest
Gay Sportcafé Amsterdam
(datum onder voorbehoud)

3 mei

Smashing COC Indoor Tennistoernooi, Flabohal Haarlem
23 mei
Gay Sportcafé Alkmaar
6-9 juni
Pinkstertoernooi, tennis,
Smashing Pink Amsterdam
27 juni
Gay Sportcafé Utrecht
9-16 augustus Gay Games, Cleveland (Ohio)

De website van de Alliantie Gelijkspelen is vernieuwd: http://www.alliantie-gelijkspelen.nl

Even voorstellen: Johan ter Hofte
Sinds kort werkt Johan ter Hofte als parttime
communicatiemedewerker bij GUTS. Hij volgt
Mark Leijte op. Johan is 44 jaar en woont samen
met man Jens en pleegkinderen Karel en Jalissa
in Hilversum. Na zijn studie sociale geografie
heeft hij diverse functies vervuld op het gebied
van planning, administratie en communicatie.
Sport is een belangrijk onderdeel in zijn leven:
“Ik heb meer dan 25 jaar gekorfbald, ook op het
hoogste niveau. Nadat ik was gestopt ben ik
meer individueel gaan sporten. Ik heb onder
andere twee marathons gelopen. Na een paar
jaar merkte ik dat ik een teamsport toch miste,
daardoor basketbal ik nu met veel plezier bij
homosportvereniging Tijgertje.”
Johans coming-out in het korfbal bij verschillende
verenigingen is probleemloos verlopen: “Ik heb
nooit een negatieve reactie gekregen.” Later
werd hem duidelijk dat dit niet bij iedereen altijd
zo makkelijk gaat. “Door persoonlijke verhalen

van teamgenoten en de groeiende aandacht voor
sport en homoseksualiteit in de media en politiek
ging dit onderwerp bij mij ook steeds meer
leven.” Johan hoopt een zinvolle bijdrage te
kunnen leveren aan het verwezenlijken van de
doelstellingen van GUTS.

Hey, raak die bal nou eens een keer goed! Je bent toch geen mietje!
Een veel gehoorde uitspraak langs de
voetbalvelden. Vaak is uitkomen voor je seksuele
voorkeur in de sport nog een stap te ver. Veel
sportbestuurders ontkennen het probleem omdat
er geen lhbt’ers zouden zijn.
GUTS, onderdeel van de Alliantie Gelijkspelen,
biedt de workshop Homoacceptatie in mijn
sportvereniging aan. Het doel van deze workshop
is om bestuurders, trainers en coaches bewust te
maken van het belang van een open en veilig
sportklimaat. Het gaat vooral om sportverenigingen in individuele takken van sport, zoals atletiek,
zwemmen en tennis.
Voor het geven van deze workshop zoeken we
sportieve voorlichters die stevig in hun schoenen
Volg ons op Facebook en Twitter

staan. Je hebt humor en kunt goed omgaan met
weerstand. Het is de bedoeling dat er per
workshop twee voorlichters op bezoek gaan bij
een gemotiveerde sportvereniging, waarvan de
bestuurders het belang van dit onderwerp inzien.
De voorlichters krijgen vooraf een aparte training.
De workshop duurt ongeveer een uur en zal
vooral in de avonduren worden gegeven. Naast
een onkostenvergoeding is er ook een kleine
vaste vergoeding beschikbaar.
Heb je interesse, meld je aan bij GUTS via
wilfred.vanbuuren@guts.nu

Johan ter Hofte en Wilfred van Buuren
Like GUTS en je blijft op de hoogte van nieuws over
lhbt’ers in de sport!
Je kunt je voor deze nieuwsbrief aan- en afmelden
door een mailtje aan: post@guts.nu

