
 
 

GUTS-bestuur uitgebreid 
Het bestuur van GUTS is onlangs uitgebreid met 

Suzanne Bergenhenegouwen. Suzanne studeert 

American Studies aan de Rijksuniversiteit in 

Groningen.  

Al heel vroeg begon zij met sporten: schaatsen 

en turnen, vervolgens judo en zwemmen; op 

haar twaalfde begon ze met basketballen en was 

meteen verkocht: “Ik heb op landelijk niveau 

gespeeld, en speel nu nog met veel plezier in de 

regio.  

In haar studie komt zij in aanraking met allerlei 

aspecten van de Amerikaanse geschiedenis, de 

cultuur en de samenleving. “Eén vak is een stage 

in Amerika om je kennis te verbreden over een 

van deze onderwerpen. Omdat ik meer wilde 

weten over sport in het land en omdat Boston 

mij een erg leuke stad leek, koos ik voor een 

stage bij Sport in Society.” Wat haar vooral 

aansprak in deze stage was dat ze zou gaan 

werken op scholen en bij sportverenigingen. Aan 

het einde van mijn stage had ze meer inzicht in 

het effect van sport op jongeren en kennis van 

de Amerikaanse fascinatie voor sport. 

“In Boston leerde ik dat sport ook een middel 

kan zijn om discriminatie, pesten en geweld te 

verminderen en om acceptatie te vergroten. Op 

scholen in Boston organiseerde ik 

sportevenementen en gaf ik workshops aan 

middelbare scholieren gericht op diversiteit. Ik 

merkte toen dat op het gebied van seksuele 

diversiteit nog weinig bekend was bij deze jonge 

atleten, en bedacht me dat ik hier als middelbare 

scholier ook niet veel van wist. Door in gesprek 

te gaan met lhbt-atleten heb ik toen een training 

voor (jonge) sporters gemaakt die gericht is op 

het creëren van een veilige sfeer voor lhbt-

atleten in de kleedkamer en op de sportvelden.” 

Suzanne Bergenhenegouwen (26) vindt het heel 

belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn tijdens 

het sporten en ziet er dan ook erg naar uit om 

dit samen met GUTS te realiseren.  

Hans Perrée 

 

  

Volg ons op Facebook en Twitter 

 

 

 

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

http://www.guts.nu/
https://www.facebook.com/pages/GUTS/412369748845988?fref=ts
https://twitter.com/GayUTSports
mailto:post@guts.nu


Sportieve inlooptrainingen bij GOUD Groningen en Zwem Goud 
Tijdens de Regenboogweek in Groningen organiseerden sportverenigingen GOUD Groningen en 

Zwem Goud een open training: op zondag 4 oktober 2015 werd er bij GOUD Groningen 

gebadmintond en gevolleybald en drie dagen later sprongen enthousiaste zwemmers in het 

Helperzwembad. 

Deelnemers maakten al spelend en zwemmend 

kennis met de verenigingen, met andere lhbt’ers 

en met de sport. Het waren twee gezellige en 

sportieve middagen, waarop een aantal 

deelnemers een echte winnaarsmentaliteit liet 

zien.  

Onder aanvoering van Richard en Frank, twee 

leden van het eerste uur, begon de middag met 

een korte warming up. Op het volleybalveld 

werden ballen hard over het net geslagen, maar 

ook de badmintonners maakten de spieren 

soepel als voorbereiding op een ‘doubles’ 

wedstrijd. De volleyballers speelden na de 

warming up meteen een wedstrijd. Deelnemers 

werden verdeeld in twee teams. Meteen werd al 

duidelijk dat er een echte teamspirit heerst bij 

de club. Vanuit het achterveld kregen nieuwe 

deelnemers aanwijzingen. Zelfs de tegenpartij 

applaudisseerde bij een mooie smash of service. 

Ook de badmintonners waren fanatiek en 

sportief aan het spelen. Een aantal deed na hun 

training nog moeiteloos mee met het volleybal. 

Na afloop was er een borrel in de kantine, die 

een vervolg kreeg in de stad. Daar werden de 

volleybalvrouwen aangemoedigd die op dat 

moment in de EK-finale stonden.  

Bij Zwem Goud was het meezwemmen en -

zingen geblazen tijdens het Eurovisie 

Zwemfestival. De gastheer en gastdame annex 

gelegenheidstrainers wervelden onder de 

muzikale klanken van voorbije 

Songfestivalnummers door deze avond. Sluitstuk 

van de training was de landenestafette tussen 

Zweden, Spanje, België en het Verenigd 

Koninkrijk. Ook na de training was het bommetje 

vol in de kantine. 

De trainingen van GOUD Groningen en Zwem 

Goud waren een groot succes. Beide organisaties 

hopen dat de sportiviteit en gezelligheid veel 

nieuwe inschrijvingen oplevert.   

 

Suzanne Bergenhenegouwen 

 
Samenvatting LHBT-beleid: Project Regenboogsteden 2015-2017 

PUBLICATIE VAN MOVISIE - SEPTEMBER 2015 

Het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor de aanpak van 

sociale vraagstukken Movisie heeft in september 2015 een rapport 

uitgebracht over de rol van gemeenten bij de uitvoering van lhbt-

beleid. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap ondersteunt sinds 2007 gemeenten 

bij het ontwikkelen en uitvoeren van  dit beleid. 

Aanvankelijk werd een klein aantal gemeenten 

uitgenodigd, de zogenoemde 

Koplopergemeenten. Later werd dat aantal 

uitgebreid: meer gemeenten werden 

uitgenodigd om een 

impuls te geven aan 

sociale acceptatie, 

veiligheid en 

zichtbaarheid van 

lhbt’ers in hun 

gemeente. 



Uiteindelijk tekenden 42 gemeenten de 

intentieverklaring ‘Regenboogsteden’ met 

Minister Jet Bussemaker. Deze 

Regenboogsteden zijn grotendeels dezelfde 

gemeenten die zich ook al in eerdere periodes 

sterk hebben gemaakt voor de vormgeving van 

lokaal lhbt-beleid. Het rapport geeft een 

overzicht waarin per gemeente een weergave 

van het soort beleid, de speerpunten in de 

periode 2015 - 2017, de betrokken 

gemeentelijke sectoren en/of diensten en de 

samenwerkingspartners in de uitvoering. In 

Amsterdam is GUTS gesprekspartner van de 

gemeente. De John Blankenstein Foundation 

vervult deze rol in Leidschendam-Voorburg. COC 

levert in een groot aantal gemeenten een 

bijdrage aan het beleid. 

Het hele rapport is hier te downloaden. 

 

Hans Perrée

 

Agenda 
17 december Gay Sportcafé, Casa 400, 

Amsterdam 

1 januari 2016 Caput Anni Volleybaltoernooi, 

Rome 

24 januari  True Colors, nieuwjaarsreceptie 

COC, Paradiso, Amsterdam 

30 januari Nationaal Roeicongres, Den Haag 

4 maart  Conferentie  Diverse Identities in 

Sport, Glasgow 

4-6 maart Annual General Assembly EGLSF, 

Glasgow 

18-20 maart Düssel-cup, multisporttoernooi, 

Düsseldorf

 

GUTS zoekt nog steeds bestuursleden 

De stichting Gay Union Through Sports 

(GUTS) is hard op zoek naar verbreding en 

uitbreiding van het bestuur. We zoeken 

enthousiaste, betrokken mensen die mee 

willen werken aan een veiliger 

sportklimaat voor lhbt’ers in Nederland. 

Mensen die niet achterover leunen als één 

sportclub of één sportbond verklaart dat 

discriminatie op grond van seksuele 

geaardheid niet wordt geaccepteerd, maar 

die vinden dat we niet op onze lauweren 

kunnen rusten voordat iedereen ervan 

overtuigd is dat ‘homo’ of ‘mietje’ als 

scheldwoord niet op de sportvelden 

thuishoort. 

Meld je aan en stuur een e-mail aan 

diana.vandenborn@guts.nu 

 

We zijn met name op zoek naar een 

penningmeester en een secretaris.

 

 

EURO Handball Championships tijdens Amsterdamse Europride 

Team Holland dat sinds 2011 bestaat doet mee aan 

internationale toernooien en kan dan rekenen op 

enkele sterke spelers, onder wie Bernard 

Broekmann en Mark van Mil, voormalige spelers 

van respectievelijk Hurry Up en Tachos. Wat ze 

willen laten zien is dat homo’s of andere lhbtq-

sporters net als ieder ander op hoog niveau mee 

kan sporten. Op donderdag 4 en vrijdag 5 augustus 

2016 organiseren ze in Amsterdam de European 

Championships LGBTQ Handball 2016. Niet alleen 

voor homo's, maar voor iedere seksualiteit, religie, 

huidskleur en dus ook voor hetero’s. 
  

https://www.movisie.nl/publicaties/samenvatting-lhbt-beleid
mailto:diana.vandenborn@guts.nu


Sinterklaastoernooi van Netzo druk bezochT

Op zaterdag 28 november 2015 vond in de 

Sporthallen Zuid in Amsterdam het befaamde 

Sinterklaastoernooi van Netzo plaats. Er deden 

42 mannenteams en 12 vrouwenteams die op 

verschillende niveaus speelden onder illustere 

namen als Queen for Tonight, Potpourri, Fireball, 

French Tulips en Joint Gay Fighters. Er waren 

ploegen uit Engeland, België, Duitsland, 

Frankrijk, Polen, Zwitserland en Spanje.  

De wedstrijden vonden in drie hallen van de 

grootste binnensportaccommodatie van 

Amsterdam plaats. 

Rik Ligthart

  

Nationaal Basketball Congres in Sporthallen Zuid 
Op zaterdag 21 november 2015 bezochten 

ongeveer 110 basketbalverengingen uit heel het 

land het Nationaal Basketball Congres in de 

Sporthallen Zuid in Amsterdam. Na de 

ledenvergadering konden de aanwezigen in de 

middag diverse workshops volgen. Tijdens de 

plenaire afsluiting van het congres was er ook 

aandacht voor het gezamenlijke actieplan van de 

Nederlandse Basketball Bond (NBB) en GUTS 

‘Alles uit de kast voor een veilige coming-out’, 

dat in mei werd gelanceerd. 

In het actieplan is een 10-tal actiepunten 

opgenomen en dit was een mooie gelegenheid 

om een tussenbalans op te maken, om te kijken 

waar we nu staan. Sinds mei zijn er drie 

actiepunten volledig uitgevoerd en een aantal 

andere is opgestart. We kunnen dus zeer 

tevreden zijn over de voortgang. We zijn blij, dat 

de NBB het thema zo serieus neemt. 

Om het thema op enigszins ludieke wijze onder 

de aandacht van de aanwezigen te brengen, heb 

ik samen met entertainster Luna Lunettes een 

quiz gehouden over LHBT in de sport en 

aansluitend wat verteld over wat verenigingen 

zelf kunnen doen om het thema te agenderen en 

op welke wijze GUTS hen hierbij kan 

ondersteunen. De reacties waren positief. Na de 

afsluiting hebben enkele verenigingen 

aangegeven interesse te hebben in een 

verenigingstraject.  

 

Benieuwd naar het gezamenlijke actieplan van 

de NBB en GUTS? Lees het hier.  

Diana van den Born

 

https://www.basketball.nl/media/algemeen/vsk/Actieplanhomoacceptatieinhetbasketball.pdf

