Roeibond onderzoekt bevordering homoacceptatie
Op maandag 11 mei sprak het GUTS-bestuur met
KNRB-directeur Monica Visser en Kristel Kooij, bij
de Koninklijke Nederlandsche Roeibond
verantwoordelijk voor sportparticipatie en
opleidingen, over de manier waarop de bond
veiligheid voor lhbt’ers kan bevorderen. De
afspraak was een uitvloeisel van contacten die
gelegd werden bij het Gay Sportcafé dat op 31
oktober 2014 bij TopRow werd gehouden.
De bestuurders hadden een zeer constructief
overleg. Afgesproken werd om te onderzoeken hoe
(aandacht voor) homoacceptatie gestalte kan
krijgen in het opleidingsprogramma van de bond,
maar ook hoe vertrouwenscontactpersonen
kunnen worden ingezet om mogelijke problemen
te signaleren. De roeibond gaat tevens bekijken of
er een gedragscode moet komen. Voorts zijn
concrete afspraken gemaakt over een bijdrage van
GUTS bij de volgende versie van het Roeicongres.
Op de websites van de KNRB zal aandacht aan het
onderwerp worden gegeven.
De positieve atmosfeer van het gesprek werd
bekrachtigd door het ophangen van de IDAHOvlag, broederlijk naast de nationale driekleur en
het KNRB-dundoek.

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

Tiswâ
Het tweede Gay Sportcafé van dit jaar werd op 8 mei gehouden op tennispark Amstelpark aan de
rand van het Amsterdamse Bos. Gastheer was de bijna 20-jarige tennisclub Smashing Pink. OudGUTS-voorzitter Anya Wiersma praatte de avond aan elkaar.
In haar gesproken column vroeg Daniëlle van Bakel
(59), oud-tophandbalster en auteur van ‘Mijn leven
is een sportveld’ (ISBN 9789462281776, € 19,95)
zich af hoe erg een selectief geheugen eigenlijk
was. De link met het thema van het Gay Sportcafé
(bruggen bouwen tussen sporters,
sportbestuurder, beleidsmakers) werd niet erg
duidelijk. Wat vooral bleef hangen was dat ze in
Brabant nogal eens een keer ´tiswâ´ zeggen.
Corine van Dun, voorzitter van Transgender
Netwerk Nederland, vertelde het verhaal van een
jongen – geboren als meisje – die op 14-jarige
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Lees hier het hele verslag.
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IDAHO-week in Nederland
Op 17 mei is het de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, IDAHO. In
Nederland worden de hele week activiteiten georganiseerd om het onderwerp homo-, bi- en
transfobie onder de aandacht te brengen. Deze week bleek uit onderzoek van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP), dat Nederland niet langer de lijst aanvoert, als het gaat om lhbtacceptatie in Europa. Het blijft dus belangrijk om aandacht te blijven vragen voor het onderwerp.
Juist ook in de sport!
Ook GUTS neemt deel aan de IDAHO-week om
bestrijding van homo-, bi- en transfobie
bespreekbaar te maken in de sport. GUTSvoorzitter Diana van den Born was op 11 mei
aanwezig bij het regenboogontbijt op de
ministeries van OCW en VWS. Dit ontbijt vormde
de landelijke kick-off voor de IDAHO-week.
Later die dag heeft Van den Born, samen met
GUTS-bestuurslid en oud-toproeier Hans Perrée en
de directeur van de Koninklijke Nederlandsche
Roeibond (KNRB), Monica Visser, de IDAHO-vlag
gehesen op de Amsterdamse Bosbaan. Deze vlag
zal de hele week blijven wapperen buiten bij het
bondsbureau.
De vlag is deze week ook te bewonderen in het
Huis van de Sport in Nieuwegein, waar
verscheidene sportbonden en –organisaties
gevestigd zijn.
Op zaterdag 16 mei rijdt de GUTS-voorzitter,
samen met enkele (lhbt-)sporters, de directeur van
de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
(ANBO), Liane den Haan, voorzitter van COC
Nederland, Tanja Ineke en zanger Ronnie Tober
mee met de Roze Limotoer. Een roze limousine
rijdt dan langs de steden Amersfoort, Utrecht en
Rotterdam. In elke stad zal een kort statement
worden gemaakt. In de steden worden lokale
(sportieve) activiteiten georganiseerd voor jong en
oud.
Lancering actieplan NBB
In Zwolle vindt dit weekend het basketballevent
Final Four plaats. Het hele weekend worden er
finalewedstrijden gespeeld, maar het hoogtepunt
vindt plaats in de rust van de finale mannen
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Roze Loop onder gure omstandigheden
Op de zondag voor Koningsdag organiseerde DGLA
(Dutch Gay and Lesbian Athletics) traditiegetrouw
de Roze Loop, een hardloopwedstrijd voor mannen
en vrouwen over 5, 10 of 15 km. Ook dit jaar was
het weer een goed georganiseerd en gezellig
evenement met sportieve prestaties van formaat.
Rens Dekkers, ambassadeur voor GUTS, won de 10
km in een tijd van 35,27 minuten. Eerste vrouw op
de 10 km was Karin Visser (tijd 39,36 minuten).
Snelsten op de 5 km waren Jeroen Brinkhoff
(17,35) en Inge Pouw (22,45). Tussendoor maakten
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Internationaal onderzoek: sportwereld is homofoob
Uit internationaal onderzoek blijkt: de sportwereld

Voor meer

is homofoob. Een op de vier lesbische vrouwen,

informatie over het

homoseksuelen of biseksuelen (LHB’s) zegt wel

onderzoek - zie 'Out

eens te zijn bedreigd of gepest tijdens het sporten.

on the Fields'.

Tachtig procent van de ondervraagden zegt wel
eens getuige te zijn geweest van pesterijen tegen
homo’s in de sport.
Deze bevindingen staan in het rapport ‘Out on the
Fields’, een omvangrijk internationaal onderzoek
onder 9.500 deelnemers. Aan het onderzoek werd

Voor berichtgeving in de Volkskrant zie hier.

meegewerkt door LHB's en heteroseksuelen uit
Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en andere Engelstalige landen.
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