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Anya Wiersma neemt na drie jaar afscheid van GUTS 

Na drie jaar voorzitter te zijn geweest van 

GUTS draagt Anya Wiersma de voorzitters-

hamer over aan haar opvolgster, Diana van 

den Born. Anya, werkzaam in de schuldsa-

nering in Utrecht en bovendien actief in de 

vakbeweging (waar zij onder andere lid is van 

de Abvakabo Werkgroep Internationale 

Zaken), zegt over haar GUTS-tijd: “Het waren 

drie mooie jaren waarin veel zaadjes zijn 

gezaaid voor een veilig en sportklimaat voor 

de lhbt-sporter. Ook Binnen de Alliantie 

Gelijkspelen zijn mooie contacten ontstaan en 

kruisbestuivingen voor het zichtbaar en 

bespreekbaar maken van een veilig sport-

klimaat voor lhbt’ers.” 

GUTS-medewerker Wilfred van Buuren: "Het 

is fijn samenwerken met Anya. Ze reageert 

altijd razendsnel op mails en is goed 

aanspreekbaar.” Lachend: “Anya is met 

voorsprong de leukste lesbo van Amersfoort 

en verre omstreken." Medebestuurslid Rik 

Ligthart benadrukt haar doortastendheid: 

‘Niet lullen maar poetsen.’ Diana van den 

Born, Wiersma’s opvolger als voorzitter van 

GUTS: “Anya is een fiere 'frau' met wie ik met 

veel plezier heb samengewerkt. Ze was goed 

zichtbaar als voorzitter en zeer betrokken bij 

GUTS. Ik ga haar Friese nuchterheid missen.” 

Na drie jaar vindt Wiersma het tijd voor weer 

iets nieuws. “Uiteraard blijf ik betrokken bij 

GUTS dat met een zeer betrokken en bevlogen 

bestuur en medewerkers een bijdrage aan dit 

veilige sportklimaat levert.”  

 

Wiersma gaat zich toeleggen op het zen-

leraarschap. “En ik blijf mij inzetten voor de 

vrouwenemancipatie en de vakbond.” 

 

 

Ministerie OCW: “Alliantie Gelijkspelen gaat twee jaar door” 
 

Minister Jet Bussemaker heeft op de valreep van 2014 het kabinetsbesluit naar buiten gebracht dat 

de ministeries van OCW en VWS met meer afstemming en regie door willen gaan met het werk van 

de Alliantie Gelijkspelen, en wel voor een periode van twee jaar. 

 Over de Allianties schrijft de 

minister in de begeleidende 

brief: “Ik verbind verschillende 

initiatieven, zodat er meer 

synergie ontstaat. (…) Ook stimuleer ik de 

samenwerking van reguliere organisaties en 

LHBT-organisaties in de zogenaamde Gay 

Straight Allianties (GSA’s). Het is mijn intentie 



de steun aan de vier allianties (onderwijs, 

ouderen, sport en woonwijken) de komende 

twee jaar te continueren.  

Ik ga op korte termijn in gesprek met de 

allianties en werk graag met hen samen om op 

IDAHO 2015 (International Day Against 

Homophobia, red.) grote reguliere organisaties 

aan de allianties te verbinden.” 

  

De Alliantie Gelijkspelen is een 

samenwerkingsverband van zes homo- en 

sportorganisaties. GUTS is onderdeel van deze 

Alliantie. In het geval van de sport is de 

doelstelling van de krachtenbundeling om 

homoseksualiteit bespreekbaar te maken en 

uiteindelijk tot sociale acceptatie te komen.   

Vanuit de Alliantie Gelijkspelen maar ook 

daarbuiten, door Michael van Praag (KNVB) en 

André Bolhuis (NOC*NSF), en in de Tweede 

Kamer bij monde van Tamara van Ark (VVD), 

Tjeerd van Dekken (PvdA) en Pia Dijkstra 

(D66), is er bij de minister stevig voor gepleit 

om door te gaan met de sportalliantie. “In de 

afgelopen zes jaar is er veel in gang gezet om 

het sportklimaat voor lhbt’ers te verbeteren. 

Het zou doodzonde zijn als al die ontkiemende 

zaadjes nu een langzame dood zouden 

sterven,” aldus Anya Wiersma. 

Ongelukkigerwijs is de datum  waarop het 

beslissende antwoord van de minister zou 

komen tot drie keer toe uitgesteld.  Vlak voor 

het Kerstreces heeft de minister haar lang 

verwachte verlossende woord gesproken en 

kan Alliantie Gelijkspelen in principe doorgaan 

met ‘haar goede werk’ zoals Wiersma het 

noemt. 

 

Diana van den Born nieuwe voorzitter GUTS 

Met ingang van 1 januari 

2015 volgt Diana van den 

Born (1976) Anya 

Wiersma op als voorzitter 

van GUTS. In het huidige 

bestuur van GUTS vervult 

Van den Born de rol van 

secretaris. In het recente 

verleden heeft zij 

verscheidene sportieve evenementen 

georganiseerd voor Haarlem Roze Stad 2012 

en COC Kennemerland. Van den Born is zeer 

actief in het COC, waar zij onlangs toetrad tot 

het landelijk bestuur. In het dagelijks leven is 

zij werkzaam bij Heijmans Asset Management 

op de luchthaven Schiphol. Basketbal en 

hardlopen zijn de sporten die Diana zelf 

beoefent. 

 

Gay Sportcafé 020 op bezoek bij Roeicentrum Berlagebrug  

Op 31 oktober 2014 was het Gay Sportcafé 

(GSC) op bezoek bij het TopRow Roeicentrum 

Berlagebrug, het vroegere gemeentelijke 

roeicentrum van de stad Amsterdam. Met 

zeker 70 aanwezigen was dit een van de best 

bezochte Gay Sportcafé’s. Eerst werd kort 

stilgestaan bij het overlijden op 29 augustus 

2014 van Jos Koper, tot zijn dood een van de 

drijvende krachten achter het Gay Sportcafé. 

Namens de organisatoren van GSC sprak 

Wilfred van Buuren een in memoriam uit. Jos’ 

weduwe, Tiny, was bij de bijeenkomst 

aanwezig. 

Centraal stond de vraag: ‘hoe homovriendelijk 

is de roeisport?’ Hans Perrée sprak een 

prikkelende 

column uit met als 

titel: ‘Nico Rienks 

is homo’. Daarin 

haakte hij in op de 

internationale 

verbijstering die in 

de zwemwereld ontstond na de coming-out 

van de Australiër Ian Thorpe na vijftien jaren 

van innerlijke strijd. Zou zoiets in de 

roeiwereld ook kunnen? 

http://www.roeined.nl/2014/10/31/nico-rienks-homo/


Na een video van de Warwick Rowers die ook 

dit jaar weer een naaktkalender maakten uit 

protest tegen homofobie, vond een levendige 

paneldiscussie plaats tussen roeibonds-

directeur Monica Visser, Roy Speek, secretaris 

van de Utrechtse roeivereniging Orca, Jan 

Willem van der Wal, directeur van TopRow, en 

Hans Perrée, bestuurslid van GUTS.  

De situatie voor lhbt-roeiers lijkt in de Neder-

landse roeiwereld niet al te slecht. Actief 

beleid op dit gebied is er echter niet. Visser 

zegde toe – daartoe mede aangezet door een 

reminder van Van der Wal die het thema al 

eens op de Algemene Vergadering van de 

bond aangekaart heeft – te bekijken hoe het 

onderwerp bespreekbaar kan worden 

gemaakt in trainingsprogramma’s van de 

bond. 

Aan het einde van de bijeenkomst overhan-

digde journalist/boekhandelaar Paul Hofman 

Jip van Leeuwen de herdruk van diens 

levensboek, eerder verschenen in de serie 

levensboeken die op initiatief van IHLIA, 

het  Internationaal Homo/Lesbisch Informa-

tiecentrum en Archief, werden geschreven.  

 

Het volgende Gay Sportcafé zal plaatsvinden 

op 15 januari 2015 in Hotel Casa 400. 

 

 

GUTS zoekt 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. 

 

Interesse? Stuur dan een e-mail aan 

diana.vandenborn@guts.nu

 

 

Sportclub Kouros legt nadruk op sociale activiteiten 

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Eindhovense gay sportvereniging Kouros had 

GUTS-medewerker Johan ter Hofte een telefonisch gesprek met voorzitter Camiel Schols. 

 

Kouros biedt een scala van sporten aan: van 

conditietraining tot stijldansen, van squash en 

tennis tot wielrennen, van volleybal en zaal-

oetbal tot zwemmen. Het ledental is dit jaar 

weer enigszins gegroeid tot 120 leden: na 

Roze Zaterdag kende de club een aanwas van 

vooral vrouwelijke zaalvoetballers. Ook stijl-

dansen zit in de lift. Toch is er over de jaren 

sprake van een dalende trend, vooral door 

vergrijzing en het uitblijven van groei door  

jongere leden. Dat ziet de voorzitter dan ook 

als het grootste probleem: het is lastig om 

nieuwe leden te werven. “Er is een trouwe 

kern, maar die wordt steeds ouder. Daarom is 

het voor jongeren waarschijnlijk ook steeds 

minder aantrekkelijk lid te worden.” 

De meeste leden van Kouros beoefenen hun 

sport recreatief. Er is maar één team – het 

vrouwenzaalvoetbalteam – dat deelneemt aan 

de competitie. Op individuele basis nemen 

tennissers, zwemmers, squashers en dansers 

wel deel aan lhbt-wedstrijden. 

Bij de oprichting van Kouros 25 jaar geleden 

was de doelstelling het bieden van een veilig  

https://www.facebook.com/GaySportcafeAmsterdam?ref=ts&fref=ts
mailto:diana.vandenborn@guts.nu


sportklimaat. Nu is het overgrote deel lid 

vanwege de gezelligheid en de sociale contac-

ten. Contacten met de reguliere sportclubs in 

de Lichtstad verlopen zeer goed: “Reguliere 

clubs zijn blij met de extra leden die Kouros 

kan leveren. We bezoeken elkaars feesten.” 

Op de vraag of Kouros naar zijn eigen 

overbodigheid streeft, is de voorzitter stellig: 

“Nee, maar we kijken wel of onze doelstelling 

moet worden aangepast, door in plaats van 

het vaste stramien van één keer per week 

sporten, meer de nadruk te leggen op sociale, 

ook niet-sportgerelateerde activiteiten.” 

Kouros is erg geïnteresseerd in best practices 

van andere gay sportverenigingen. Volgens 

Schols zou GUTS 

hierin een coör-

dinerende rol 

kunnen vervul-

len. 

 

Kouros heeft zijn 

jubileumjaar afgesloten op zaterdag 20 

december 2014 met een knetterende 

kerstborrel in café Pand54. 

Alle informatie over Kouros is te vinden op: 

http://www.kouroseindhoven.nl.  

 

Warwick Rowers voor de vijfde keer in hun blootje 

Voor de vijfde keer brengen de roeiers van de University of Warwick Boat Club een kalen-der op de 

markt met allemaal goedgebouwde blote roeiers. Bij de Huffington Post leggen vier van de roeiers 

uit wat de achtergrond voor het maken van deze kalender is (http://huff.lv/1qkh6ZD).  

 

Lawrence Hulse meldt dat de club in 2009 

bijna failliet was: “Eén manier om geld in te 

zamelen was uit de kleren te gaan en een 

kalender te maken.” Het geld dat met de 

kalender wordt verdiend (inmiddels meer dan 

£ 200.000) gaat deels naar een campagne om 

homofobie in sport te bestrijden; de rest gaat 

naar de club.  

Hulse: “Het was de gay community die ons 

steunde door de kalender te kopen. Daarvóór 

waren het alleen onze grootouders die hem 

kochten. Dat gaf de verkoop een enorme 

boost. Daarmee maakten zij het ons mogelijk 

om te roeien. Daarom wilden wij opkomen 

voor hún rechten. ‘Er is hier een probleem, 

laten we daar de aandacht op vestigen en 

ervoor zorgen dat dingen veranderen.’” Het 

initiatief van de studenten wordt interna-

tionaal gesteund door acteur sir Ian McKellen, 

zangeres Kylie Minogue en komiek Stephen 

Fry. De kalender is al in 77 landen verkocht. 

De roeiers hebben een eigen website: 

http://www.warwickrowers.org/, waar de 

kalender te bestellen is, en een Twitter-

account: @naked_rowers. Er is inmiddels ook 

een vrouwelijke tegenhanger: voor de derde 

keer verschijnt een naaktkalender van de 

vrouwen van de Warwick Boat Club: 

@nakedgirlsrow. 

 

  

  

http://www.kouroseindhoven.nl/
http://huff.lv/1qkh6ZD
http://www.warwickrowers.org/
http://twitter.com/naked_rowers
http://twitter.com/nakedgirlsrow


Kort Nieuws 

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) besteedt op 24 januari 2015 op het Nationaal 

Hockey Congres 2015 aandacht aan het bespreekbaar maken van de acceptatie van lesbische 

vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (lhbt) aan de hand van twee 

praktijkvoorbeelden van clubs waar homoacceptatie bespreekbaar wordt gemaakt. 

 

Op 31 januari 2015 houdt de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) in Den Haag een 

Roeicongres voor bestuurders, vrijwilligers en andere belangstellenden uit de roeiwereld waar 

seksuele intimidatie, ongewenste omgangsvormen en veiligheid in de sport onderwerpen van 

(panel)discussie zullen zijn. 

 

 

Judith Schuyf koninklijk onderscheiden 

Op 12 december 2014 werd Judith Schuyf 

(1951), bij de presentatie van de Roze 

Gemeentegids, door de Utrechtse loco-

burgemeester Paulus Jansen koninklijk onder-

scheiden. Schuyf, tussen 2004 en 2011  voor-

zitter van de stichting Homosport Nederland, 

de voorganger van GUTS, en nu nog werkzaam 

bij adviesbureau Movisie, is benoemd tot 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor 

haar inzet op het gebied van emancipatie van 

lesbiennes, homo- en biseksuelen en trans-

genders. In mei van dit jaar riep Schuyf in een 

opiniestuk in de Volkskrant nog op om toch 

vooral te gaan 

stemmen voor het 

Europees 

Parlement, dat in 

februari een niet-

bindende aanbe-

veling had gedaan 

om een gezamenlijk 

strategisch plan 

tegen homofobie en discriminatie op basis van 

seksuele voorkeur en genderidentiteit op te 

stellen. Met ingang van 1 januari 2015 gaat 

Judith Schuyf met pensioen.  

 

 

Alle Kinderen Moeten Kunnen Sporten  

Alle bezoekers van 

het Nationale Sport-

gala van NOC*NSF 

kregen aan het eind 

van de gala-avond 

het boek Alle Kin-

deren Moeten Kun-

nen Sporten. In het boek vertellen allerlei 

meer en minder bekende Nederlanders welke 

rol sport in hun kindertijd heeft gespeeld. Heel 

veel kinderen maar ook politici als staats-

secretaris Jetta Klijnsma, minister Jet 

Bussemaker en burgemeester Ahmed 

Aboutaleb, artiesten als Paul de Leeuw en 

Peter Heerschop en (ex-)sporters als doelman 

Edwin van der Sar, tafeltennisser Trinko Keen, 

tennisser Richard Krajicek en zwemmer Johan 

Kenkhuis. De laatste zegt in het boek: “Je vrij 

voelen is heel belangrijk als je goed wilt leren 

sporten. Ook de vrijheid om helemaal jezelf te 

kunnen zijn hoort daarbij.” Al jong merkte 

Kenkhuis dat hij anders was dan zijn team-

genoten. Hij viel op jongens. “Natuurlijk is het 

spannend en beangstigend om voor het eerst 

tegen iemand te zeggen dat je homo bent.” Er 

viel echter een enorme last van hem af toen 



hij het eenmaal verteld had: “Pas dan kun je 

echt vrij zijn, en dus ook vrij sporten. Die last 

op je schouders kun je als sporter niet gebrui-

ken, je kunt dan niet optimaal presteren.” 

Het boek Alle Kinderen Moeten Kunnen 

Sporten is uitgegeven door het Jeugdsport-

fonds (http://www.jeugdsportfonds.nl) en is 

niet in de winkel verkrijgbaar. Als je vóór 31 

december 2014 minstens € 50 aan het 

Jeugdsportfonds doneert, krijg je het boek 

cadeau. 

 

IOC stelt regenboogcontract op voor Olympische Spelen  

Veel is erover te doen geweest toen begin dit 

jaar de Olympische Winterspelen in Sotsji 

werden overschaduwd door het anti-homo-

beleid van de Russische regering die het 

lhbt'ers verbood hun geaardheid te 'propa-

geren' aan jongeren. Het Internationaal 

Olympisch Comité reageerde schouderop-

halend.  

 

Er was brede kritiek. In Nederland onder meer 

aangezwengeld door schrijver Arthur Japin die 

aanbood om premier Mark Rutte naar  

Vladimir Poetin te vergezellen en samen met 

hem het homostandpunt van Rusland met de 

president te bespreken. Ook in de sportwereld 

was er kritiek op het Russische standpunt en 

het gebrek aan daadkracht van het IOC.  

Onder invloed van deze internationale druk 

heeft het IOC het verbod op discriminatie op 

grond van seksuele geaardheid nu nadruk-

kelijk in het olympisch handvest opgenomen. 

Het gaat om uitbreiding van anti-discrimina-

tieregel 6 van het handvest: in het contract 

dat het IOC met een olympische stad sluit 

wordt een verbod op discriminatie wegens 

seksuele geaardheid opgenomen. De maat-

regel gaat pas in met ingang van de winter-

spelen van 2022. Voor de zomerspelen van Rio 

de Janeiro (2016) en Tokio (2020) en de win-

terspelen van 2018 (Pyeongchang, Zuid-Korea) 

geldt het regenboogcontract – zoals de 

Belgische krant De Morgen het noemde – nog 

niet. De gaststad voor 2022 wordt op 31 juli 

2015 in Kuala Lumpur aangewezen. 

 

Basketballbond trekt alles uit de kast voor  homoacceptatie

Ter gelegenheid van de Nationale Coming-

Out Dag op 31 oktober 2014 wijdde de 

Nederlandse Basketball Bond een speciale 

nieuwsbrief aan homoacceptatie in het 

basketbal. Deze nieuwsbrief kwam tot stand 

met medewerking van GUTS. 

 

“De Nationale Coming-Out Dag is een goede 

gelegenheid om binnen onze basketbal-

gemeenschap extra stil te staan bij homo-

seksualiteit. In iedere teamsport hoort dat je 

je clubgenoten de ruimte geeft om te zijn wie 

hij of zij is,” aldus Francisca Ravestein, voor-

zitter van de Nederlandse Basketball Bond, in 

de speciale editie van de nieuwsbrief die 

geheel gewijd was aan homoacceptatie. 

Simone van den Biggelaar, coördinator van 

‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ (VSK): 

“Basketballende homoseksuele mannen 

kennen we amper. Alsof ze er niet zijn. Vanuit 

VSK gaan we verenigingen ook op dit vlak 

ondersteunen bij het creëren van een veilig 

sportklimaat.” 

 

In de nieuwsbrief is aandacht voor de 

persoonlijke verhalen van oud-international 

Gijs Geerders en Marlous Nieuwveen (speel-

ster van Lintex-Binnenland), het onderzoek 

‘Beleving mannelijke teamsporten door niet-

heteroseksuele mannen’ en de workshop 

‘Sport voor iedereen. Homo-acceptatie in onze 

vereniging.' 

 

  

http://www.jeugdsportfonds.nl/
http://www.basketball.nl/nbb-organisatie/nieuws/nieuws/!/10649/alles-uit-de-kast-voor-een-veilige-coming-out


Marathonloper Rens Dekkers wordt ambassadeur voor GUTS 

Vanaf 1 januari 2015 zal de atleet Rens Dekkers als ambassadeur voor GUTS actief zijn. Rens is 33 

jaar en woont in Heemskerk.  15 jaar lang was hij semi-professioneel hardloper bij Team Distance 

Runners (TDR). De afgelopen 8 jaar behoorde hij tot de Nederlandse top op de marathon. Bijna de 

helft van zijn leven heeft in het teken gestaan van de atletiek, met weken van minstens 140 tot 

soms wel 240 kilometer looptraining en daarnaast nog een baan van 25 uur. 

 

Hoe is je coming-out in de sport verlopen?  

“Al in de brugklas wist ik dat ik op mannen 

viel, maar ik heb er lang nooit wat mee 

gedaan. In 2005, ik was toen23, heb ik het 

tijdens een trainingsstage in het Franse Font 

Romeu aan mijn teamgenoten van TDR 

verteld.” Zijn coming-out was voor niemand 

een probleem. Niet voor zijn mede-atleten en 

al helemaal niet voor zijn ouders. Sterker nog: 

“Mijn coming-out betekende juist het begin 

van mijn carrière als topsporter. Pas toen kon 

ik mijn droom waarmaken om marathons te 

gaan lopen en te presteren.” Dat resulteerde 

onder andere in een 13e plaats op het EK van 

2010 in Barcelona.  

 

Afgelopen oktober is Rens gestopt als topspor-

ter. Inmiddels werkt hij als teammanager voor 

TDR. Rens rent nog steeds en schaatst en 

tennist ook. En heeft eindelijk ook tijd voor 

andere dingen dan sporten. Lachend: “Ik heb 

meer tijd om het roze leven te verkennen. 

Maar ook om me in te zetten voor een veilig 

en open sportklimaat voor iedereen.  Ik hoop 

dat mijn verhaal jonge homoseksuele sporters 

kan helpen: ik vertel dat je vrij moet zijn om 

goed te kunnen sporten, in ieder geval in je 

hoofd.”  

  

Wat ga je doen als ambassadeur voor GUTS?  

“Een voorbeeld. In 2016 wordt het Europees 

Kampioenschap atletiek in Amsterdam 

gehouden. Een prachtig evenement met 1500 

topatleten uit 50 landen. Als ambassadeur 

voor GUTS wil  ik me er graag voor inzetten 

dat er op dit evenement aandacht zal zijn  

voor de acceptatie van lhbt’ers in de atletiek. 

Ik mag verder nog niks verklappen, maar de 

eerste contacten met de organisatie van het 

EK zijn gelegd.“ 

 

Wil je meer weten over Rens? In het januari-

nummer van Runner’s World staat een 

uitgebreide reportage over hem. Verder zal 

Rens aanwezig zijn bij het Gay Sportcafé 

Amsterdam op 15 januari.  

 

Wilfred van Buuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teamdistancerunners.nl/
http://www.amsterdam2016.org/
http://www.amsterdam2016.org/
https://www.facebook.com/GaySportcafeAmsterdam?fref=ts


 

 

AGENDA 

8 januari 2015 Ronde-tafelbijeenkomst 

Gay/straight-allianties 

Ministerie OCW, Den Haag 

15 januari 2015  Gay Sportcafé    Casa400, Amsterdam 

18 januari 2015 Smashing COC tennistoernooi Fablo Tennishal, Haarlem 

24 januari 2015 Nationaal Hockey Congres KNHB 

25 januari 2015 True Colors, nieuwjaarsfeest COC Paradiso, Amsterdam 

31 januari 2015 Roeicongres Aegon-hoofdkantoor, Den 

Haag 

 

 

 

 

 

De website van GUTS is vernieuwd!  

http://www.guts.nu   

 

Volg GUTS op Facebook: 

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/GayUTSports
mailto:post@guts.nu

