
 
 

Gay Sportcafé in Amsterdam Nieuw-West 
Onder het motto ‘Jong, gay en sportief in Nieuw-

West’ vindt het volgende Gay Sportcafé plaats op 

donderdag 17 september 2015 in het Sloterparkbad 

in Amsterdam Nieuw-West. Het definitieve 

programma zal later bekend worden gemaakt. 

Het Gay Sportcafé Amsterdam wil bruggen bouwen 

tussen sporters, bestuurders, beleidsmakers en 

andere professionals ongeacht seksuele voorkeur, 

met het doel een veilig en plezierig sportklimaat voor 

homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender 

sporters te creëren. 

Noteer 17 september alvast in je agenda en neem 

vooral ook vrienden, familie en/of collega's mee, lhbt 

of geen lhbt, actief of alleen passief sporter. Wij 

zorgen voor een hapje en een drankje en een 

prettige, ongedwongen sfeer. 

 

Dus: 

Donderdag 17 september 2015 

Kantine Sloterparkbad, President Allendelaan 3,  

1064 GW Amsterdam 

Zoals altijd is de zaal open voor de inloop om 17:30 

uur; het programma begint om 18:00 uur en duurt 

ongeveer een uur. Daarna is er tijd om te borrelen en 

netwerken. 

Als je naar het Gay Sportcafé wilt komen, meld je dan 

aan via een mailtje naar:  

gaysportcafe020@gmail.com. 

 

GUTS ondersteunt het Gay Sportcafé. 

 

Wilfred van Buuren, Frank Stork, Wessel Haaxman, 

Hans Vugts en Johan ter Hofte 

GUTS ZOEKT BESTUURSLEDEN 
De stichting Gay Union Through Sports 

(GUTS) is nog steeds 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 voorkeur niet wordt 

geaccepteerd, maar die vinden dat we niet 

op onze lauweren moeten rusten voordat 

iedereen ervan overtuigd is dat ‘homo’ of 

‘mietje’ als scheldwoord niet op de 

sportvelden en tribunes thuishoort. 

Interesse? Stuur dan een e-mail aan: 

diana.vandenborn@guts.nu

Trotse wijn voor Pride Fonds 

Dinsdag 16 juni 2015 werd onder grote 

belangstelling bij wijnkoperij De Hermitage Pride 

Wine ten doop gehouden, een initiatief van het 

Pride Fonds. Het Pride Fonds is een 

samenwerkingsorgaan van Amnesty International 

en COC Nederland. Het fonds geeft noodhulp in 

urgente situaties: het fonds wil snel kunnen 

ingrijpen wanneer lhbt-

activisten in bedreigende 

situaties verkeren. Het fonds 

financiert onder meer 

beveiliging, juridische 

bijstand en transport, maar 

neemt ook preventieve 
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maatregelen, zoals trainingen voor 

internetbescherming, beveiliging van e-mail en het 

aanschaffen van bewakingsapparatuur. 

Lena Vizy (Amnesty International) en Joris Nees 

(COC Nederland) lichtten de functie en de 

noodzaak van het Pride Fonds toe. Volgens Sander 

Salburg (De Hermitage) komen de drie wijnen die 

het predikaat Pride Wine hebben gekregen uit 

Spanje. Per fles (à € 8,50) gaat € 2,55 naar het 

Pride Fonds. De Hermitage verdient niets aan de 

wijn.  

Hans Perrée

Huiskamergesprek bij roeivereniging Orca in Utrecht 

Onlangs vond een huiskamergesprek 

plaats bij de Utrechtse studentenroei-

vereniging Orca. Het gesprek onder auspiciën 

van de Alliantie Gelijkspelen werd geleid door 

Bep Timmer (Nederlandse Sport Alliantie, NSA) 

en Wilfred van Buuren (GUTS). Doel van het 

gesprek was te kijken hoe veilig de club werkelijk 

is voor lhbt’s en hoe Orcaleden dat uitdragen. 

Voorafgaand aan het huiskamergesprek was er 

twee maal een oriënterend gesprek met het 

bestuur van de club geweest. Het bestuur gaf 

toen aan dat ze het idee hebben dat de 

vereniging een veilige club is voor iedere sporter, 

ook de lhbt-sporter. Toch werd de wens geuit 

om met een groep mensen uit de club met 

elkaar in gesprek te gaan over de zichtbaarheid 

en acceptatie van lhbt’s. Aan het gesprek nam 

een aantal leden uit verschillende geledingen 

van de club (onder wie een coach, een 

vertrouwenspersoon, bestuursleden, een actieve 

wedstrijdroeier) deel, die ideeën uitwisselden en 

debatteerden over ervaringen en mogelijke 

vervolgstappen die binnen Orca kunnen leiden 

tot meer zichtbaarheid. Een groot aantal 

mogelijkheden passeerde de revue:  

aansluiting roze weekend bij Odysseus rond 17 

mei 2016, gesprekken met coaches, een soort 

Collegetour, verbeteren van de communicatie 

voor zichtbaarheid lhbt’s, inzetten van social 

media. Er wordt nu een plan van aanpak  

gemaakt door deze groep en de Alliantie 

Gelijkspelen ondersteunt hen hierbij.

 

 

AGENDA 
 

26 juli t|m 2 aug 2015 
 

Gay Pride Amsterdam  Amsterdam  

26 juli 2015 Saarein Vrouwenvoetbaltoernooi Sporting West Amsterdam 11.30-18 

30 juli 2015 Pride Walk Mercatorplein Amsterdam 17-18 

30 juli 2015 Rainbow Run Lieve Vrouwenkerkhof Amersfoort 19.30-21.00 

31 juli 2015 Rainbow Squash Pride  Amsterdam  

31 juli 2015 Gay Forcing Bridgedrive  Amsterdam  

31 juli 2015 Gay Pride Toss Smashing Pink Amstelpark Amsterdam 16-21 

31 juli 2015 Love Swim Amstel Amsterdam 17-22 

31 juli 2015 Dunkende Dykes  4.0 XL  Van Beuningenplein Amsterdam vanaf 18.30 

 (basketball dames)    

31 juli 2015 Pride Run DGLA Flevopark Amsterdam 19.30-22.00 

31 juli 2015 Rugby Clinic A’dam Lowlanders Westerpark Amsterdam 18.45 

1 augustus 2015 Canal pride Prinsengracht Amsterdam middag 

2 augustus 2015 Dykes on Bikes  Amsterdam 10-17.30 

5 t|m 9 augustus 2015 EuroGames Stockholm  Stockholm 
 

https://www.amnesty.nl/pridefonds
http://www.coc.nl/pridefonds
http://www.orcaroeien.nl/
http://www.sportalliantie.nl/


Regenboogvlag bij Grand Départ in Utrecht 

Utrecht kleurde geel tijdens de Grand Départ 

van de Tour de France op 4 juli 2015. Behalve op 

de Maliesingel 53. Daar hing de 25 meter lange 

regenboogvlag te schitteren in de felle zon. 

GUTS  wilde ook tijdens de Tour de France de 

strijd van lhbt’s in de sport in beeld brengen. En 

dat is gelukt: hordes internationale bezoekers 

keken hun ogen uit. Talloze  foto’s op allerlei 

sociale media verschenen over de hele wereld. 

Voor de twee vrouwen uit Hattem (bij Zwolle) 

was het in ieder geval een onvergetelijke 

ervaring. Ze hadden de vlag op internet gespot 

en konden zo hun zevenjarige huwelijksdag 

vieren onder de regenboogvlag.                       

Evert van der Veen  

 

Transgender Jenner: ‘Call me Cailtlyn’  

De Amerikaanse Olympische 

tienkamper Bruce Jenner kwam 

eerder dit jaar uit de kast als 

transgender. In juni van dit jaar 

veranderde zij haar naam in 

Caitlyn Jenner en refereerde ze 

aan zichzelf met vrouwelijke 

voornaamwoorden. Jenner’s 

coming out is niet bepaald 

terughoudend geweest. Deze 

maand siert Jenner in badpak 

de cover van het Amerikaanse 

tijdschrift Vanity Fair. “Call me Caitlyn” staat er 

uitdagend bij. Binnenin het nummer staan 

verschillende foto’s die de beroemde fotografe 

Annie Leibovitz van Jenner maakte. Jenner zelf 

vergelijkt de fotoshoot met het winnen van de 

gouden medaille bij de Olympische Spelen in 

Montréal in 1976: “Dat was een 

goede dag, maar de laatste paar 

dagen waren beter… Deze 

fotoshoot ging over mijn leven en 

wie ik als persoon ben.” 

In maart onderging Jenner een 

lange operatie om haar gezicht 

meer vrouwelijke trekken te geven. 

Haar oudste zoon vertelt de 

interviewer: “Ik heb goede hoop 

dat Caitlyn een beter mens is dan 

Bruce.” Voor Jenners kinderen was 

de transitie geen issue, ze waren al lang op de 

hoogte van de nieuwe identiteit van hun vader. 

Jenner vertelt dat Bruce altijd leugens verkocht: 

“Caitlyn hoeft geen leugens te vertellen.” 

 

Hans Perrée 

 

 

De website van GUTS is vernieuwd!  

http://www.guts.nu   

 

Volg GUTS ook op Facebook:  

like GUTS en je blijft op de  

 

hoogte van al het nieuws over lhbt’s in de 

sport!  

Je kunt je voor deze nieuwsbrief aan- en 

afmelden door een mailtje aan: 

post@guts.nu 

http://www.vanityfair.com/hollywood/2015/06/caitlyn-jenner-bruce-cover-annie-leibovitz
http://www.guts.nu/
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