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EdvanBetuwstaat ophet ter-
ras naast de tennisbanen
van Amstelpark. Zijn wijs-
vinger rust op zijn lippen

terwijl hij naar een papiertje staart
waarop een paar zinnetjes zijn ge-
krabbeld. Boven hemwapperen ba-
nieren in regenboogkleuren. Elk
jaarkeert oprichterVanBetuw terug
bij zijn oude vereniging Smashing
Pink om de wisseltrofee van het
PINKstertoernooi uit te reiken.
“Het voelt altijd als een warm

nest,” zegt Van Betuw als hij even
daarvoor met Tom Bijlmer in het
trendy sportcafé zit. Vierhonderd
deelnemers uit twintig landen be-
volkten vier dagen lang de banen.
Dat hadden Van Betuw en Bijlmer
nooit durvendromen toenze in 1993
het initiatief namen om zoals ze zelf
zeggen een tennistoernooi voor ho-
mo’s en lesbo’s te organiseren.
“Amsterdam kreeg in dat jaar de

Gay Games toegewezen. Ik was be-
trokkenbij het bid enwilde ervaring
opdoen met de organisatie van een
internationaal toernooi,” zegt Van
Betuw. “Met Tom tenniste ik bij
Nedlloyd en die was meteen en-
thousiast.”
Na een advertentie in deGayKrant

kwamen zestienmannen en zestien
vrouwen naar het voormalige Shell-
sportpark aan de Valentijnkade.
Bijlmer: “Voor prijzen hadden we
geen geld, maar Edwilde per se een
wisseltrofee.” Uit een tas haalt Bijl-
mer een roze stenen driehoek die
met de punt kan rusten in een mar-
meren sokkel.
“Het homomonument diende als

inspiratiebron,” zegt Van Betuw.
Zijn vingers betasten de steen, die
hij na lang zoeken vond bij een
steenhouwer in Diemen. “De trofee
was niet voor de beste speler, maar
voor iemand die zich had onder-
scheiden – met de mooiste back-
hand of de meeste gewonnen ga-
mes. Iemand die anders was en zo
symbool stond voor de homo-
emancipatie.”
‘Naar vriendschap zulk een mate-

loos verlangen,’ staat er op een van
de roze driehoeken bij de Wester-
kerk. Van Betuw is opgegroeid in
Limburg, ineen tijddatdiewoorden
misschien sterker golden dan nu.
“Alleswasheteroommijheen.En ik

washomo. Je hebt geen ideehoedat
voelt. Rolmodellen waren er niet,
ja, AlbertMol.”
Daarom wilde hij meer dan een

jaarlijks toernooi. In 1997 zag Smas-
hing Pink het licht. Bijlmer was niet
direct enthousiast: “Als je je terug-
trekt in je eigen minderheid bevor-
dert dat de emancipatie niet.” Van
Betuw: “Maar omdie redenwilde ik
ook dat wemee gingen doen aan de
competitie van de tennisbond.”
SmashingPink is nog altijd de eni-

ge homo- en lesbovereniging bin-
nen de bond. De entree deed soms
wenkbrauwen fronsen. “Diemietjes
kunnen toch niet tennissen, hoorde
je wel eens,” zegt Bijlmer. “En Ed
heeft een keer een homofoob alle
hoeken van de baan laten zien.”
Van Betuw kan er nu om lachen.
“Dat was het enige team dat niet is
gebleven voor de bitterballen.”
De club toont zichnogaltijd bevlo-

gen. De opbrengst van een loterij
gaat naar projecten in landen waar
homoseksuelen worden vermoord
om hun geaardheid. Vijf jaar gele-
den werd hun trofee ingeruild voor
een nieuw ontwerp – een zilveren
bal op een golvende driehoek. Bijl-
mer: “Hij is prachtig.”
Maar de betrokkenheid bij de ge-

dachte achter de trofee lijkt te ver-
slappen. Misschien een hoopvol te-
ken van emancipatie. Maar kennis
van het verleden houdt waakzaam
in het heden. Dat is een belangrijke
les die het homomonument leert.
De winnaar van 2012 laat zich las-

tig aanwijzen. Van Betuw zoekt
naar de symboliek van ‘zijn’ trofee.
“Is er geen Indonesiër. Of een Pool-
se?” “We hebben afgesproken dat
het eenwinnaarmoet zijn, Ed,” zegt
iemand van de organisatie. Even la-
ter bij de prijsuitreiking verzinken
Eds bevlogen woorden in het ver-
langen naar bier en rosé. De nieuwe
wisseltrofee is zoek.

(Pronkstukkengaatnadezomerverder)

pronkstukken smashing pink

Een trofee om
niet te vergeten
Het Parool struint door de schatkamer van de
Amsterdamse sport en stuit opwonderlijke verhalen.
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‘Alleswas hetero ommij
heen. Rolmodellen had
je niet, ja, AlbertMol’

TomBijlmer (l) en Ed van Betuw. FOTOMARCEL ISRAEL24 zou ik heel blij zijn en ikwil er sfeer proeven,me bewust zijn van de unieke prestatie die ik heb geleverd’.


