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Colofon

Allemaal winnaars 
 
Vier sporters die van hun 
seksuele voorkeur geen 
 geheim maken en een 
 voorbeeld zijn voor anderen. 
Echte winnaars!

1. Wensley Garden (40) was vanaf zijn 
zeventiende voetballer bij Helmond 
Sport. Pas na zijn professionele 
voetbalcarrière kwam hij uit de kast. 
De KnVB heeft de afgelopen jaren 
krampachtig gereageerd op homo’s in 
het betaalde voetbal, stelt Garden. ‘Maar 
ik heb geen redenen om te twijfelen aan 
hun intenties. De KnVB moet de regie 
en de verantwoordelijkheid nemen en 
dat doet ze nu. Het moet van binnenuit 
komen.’ 
 
2. ‘Hoe eerder je open bent, hoe eerder 
je er plezier uit kunt halen’, vindt  Marilyn 
Agliotti (33), met het nederlands 
hockeyteam winnares van twee keer 
olympisch goud in londen. ‘Ik snap 
dat het moeilijk is als je zeventien of 
achttien bent. Maar als je het eenmaal 
verteld hebt, valt er een grote last van je 
schouders.’

3. ‘Vooral in mijn eigen tennisomgeving 
lopen we voorop; je kunt er gewoon 
zijn wie je wilt zijn’, zegt tennisspeelster 
Stephanie de Hoog (22).  

4. Mart Roumen (22), amateurvoetballer 
en werkzaam voor de landelijke 
 belangenorganisatie Gay Union 
Through Sports (GUTS), ziet positieve 
ontwikkelingen. ‘Maar nog steeds blijven 
de mannelijke teamsporten iets achter. 
nu is het de taak van andere sporten 
om aan voetbal het goede voorbeeld 
te geven.’

✄ Uit de kast scoort!
‘Het woord homo staat voor: niet oké. 
niet geschikt, streep erdoor. Mietje. 
niet mannelijk, dus niet capabel om 
die strijd te leveren die je op het veld 
moet leveren,’ aldus ex-profvoetballer 
Wensley Garden in de Voetbal 
International van februari. De sfeer 
rond homoseksualiteit in het voetbal 
was, toen hij begin jaren negentig 
als professional bij Helmond Sport 
speelde, zo negatief dat hij besloot 
zijn veelbelovende sportcarrière op te 
geven. Pas daarná kwam hij publiekelijk 
uit de kast. Twintig jaar later ligt 
homoseksualiteit in het voetbal nog 
altijd gevoelig. Er is in nederland niet 
één mannelijke profvoetballer uit 
de kast. ‘Homo’ is een veelgebruikt 
scheldwoord en bijna de helft van alle 
mannelijke voetballers was ooit getuige 
van homonegatief gedrag. 
niet alleen in het voetbal is de sfeer 
voor lesbiennes, homo’s, bi’s en 
transgenders (lHBT’s) soms onprettig. 
In vrijwel alle sporten krijgen lHBT’s 
flauwe opmerkingen naar hun hoofd. 
In zo’n klimaat is het niet verwonderlijk 
dat er van de 10.500 deelnemers aan 
de olympische Spelen slechts 23 uit de 
kast waren.
Daarom plaatst het CoC Coming out 
Dag - in dit jaar van olympische Spelen 
en EK-voetbal - in het teken van de 
sport. Want als iedereen zichtbaar 
zichzelf kan zijn, komt dat niet alleen de 
sfeer op de club ten goede, maar ook 
de sportieve prestaties. 
De KnVB heeft de handschoen 
opgepakt en presenteert op Coming 
out Dag een pakket maatregelen tegen 
homo- en transfobie in het voetbal. 
ook jij kunt bijdragen aan een lHBT-
vriendelijk sportklimaat. of je nu hetero 
of lHBT bent, hang deze poster op 11 
oktober op bij je sportclub en laat zien 
dat uit de kast scoort!  

Koen van Dijk 
directeur CoC nederland

Sluit je aan op www.coc.nl
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‘Iedereen moet met 
plezier kunnen sporten en 
daarbinnen zichzelf kunnen 
zijn’, vindt KnVB-voorzitter 
 Michael van Praag. De 
nationale voetbalbond 
presenteert een pakket 
preventieve en repressieve 
maatregelen om homofobie 
aan te pakken.  
 
Uit onderzoek van de KnVB blijkt dat 
voetballers niet uit de kast durven 
komen omdat het beeld bestaat dat de 
voetbalcultuur homo-onvriendelijk en 
zeer heterogericht is. ‘Maar eenmaal 
uit de kast worden – óók binnen het 
voetbal – met name positieve gevolgen 
ervaren’, vertelt voorzitter Michael van 
Praag. ‘Het beeld van de voetbalcultuur 
wijkt dus in sterke mate af van de 
daadwerkelijke situatie.’ De KnVB komt 
nu in actie. ‘Wij als sportbond willen 
onze verantwoordelijkheid nemen 
daar waar wij het kunnen: binnen de 
voetballerij. Eén van de belangrijkste 
problemen waar je tegenaan loopt 
is onwetendheid. Het is voor veel 
mensen toch onbekend terrein: hoe ga 
je hier mee om? Sommige voorzitters 
van amateurverenigingen roepen 
met stellige overtuiging dat zij geen 
homoseksuele spelers hebben binnen 
de vereniging. Dat is natuurlijk niet waar. 
Je begint dus met voorlichting: richting 
amateurverenigingen maar ook betaald 
voetbalclubs. De John Blankenstein 
foundation is gespecialiseerd in 
dit thema; met hen hebben we een 
workshop ontwikkeld die de komende 
maanden in het land aangeboden gaat 
worden. Daar kunnen verenigingen 
daadwerkelijk mee aan de slag.’
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Win! Stuur ons een foto van de 
regenboogposter op jouw sportclub 
en maak kans op een volledig 
verzorgd Oosters Zen arrangement 
voor 2 personen t.w.v. € 290,- bij 
Wellnessresort de Zwaluwhoeve in 
Hierden. Stuur de foto vóór 25 oktober 
a.s. naar comingout@coc.nl of deel ‘m 
op facebook.com/cocnederland. 

van de Nederlandse 
bevolking is lesbisch of 
homoseksueel

van de Nederlandse 
profvoetbalmannen is 
openlijk LHBT 

van alle deelnemers aan 
de Olympische Spelen in 
Londen was openlijk LHBT

‘Je moet jezelf kunnen zijn’
Drie toppers uit de sportwereld spreken zich uit. 

Floris Evers, olympisch medaillewinnaar hockey (aanvoerder) 
‘Een goede sfeer in je team of club is essentieel bij het sporten. 
Je moet jezelf kunnen zijn en je prettig en veilig voelen. Het 
mag daarbij niet uitmaken of je nou hetero, lesbisch, homo, bi of 
transgender bent. Ik roep alle sporters op om zich daarvoor in te 
zetten.’

Esther Vergeer, zevenvoudig paralympisch kampioen 
 rolstoeltennis ‘Uit ervaring weet ik dat het belangrijk is om je 
geaccepteerd te voelen. Alleen dan kun je je volledig richten 
op je sport en topprestaties leveren. Voor lesbiennes, homo’s, 
biseksuelen en transgenders in de sport is acceptatie nog niet 
altijd vanzelfsprekend. Daar moeten we samen werk van  maken.’ 

Andre Bolhuis, voorzitter NOC*NSF ‘Als voorzitter van de 
sportkoepel van 76 sportbonden, 27.000 sportverenigingen 
en 4,7 miljoen sporters vind ik het belangrijk dat er een 
veilig sportklimaat is, ook voor lesbiennes, homo’s, bi’s en 
transgenders. Ik ben blij dat de KnVB hierin grote  stappen zet en 
zo andere sportbonden en verenigingen kan inspireren hier ook 
mee aan de slag te gaan.’

Productie: CoC nederland (Philip Tijsma, Jan-Willem de 
Bruin). Tekst: Gay Krant (Peter Schouten, Emilie Klasen, 
Carlijn Kruidhof, Adri van Esch), CoC nederland (Philip 
Tijsma). foto’s: Geert van Tol (rubriek ‘Allemaal winnaars’), 
Erik franssen (ommezijde), Mathilde Dusol (Esther 
Vergeer), KnHB/Koen Suyk (floris Evers). Concept en 
ontwerp: Annelies frölke, Marjolein Rams. Met dank aan 
Mart Roumen (GUTS), lieke Vloet (noC*nSf), KnVB en 
Alliantie Gelijkspelen. CoC nederland, www.coc.nl, info@ 
coc.nl, Postbus 3836, 1001 AP Amsterdam, T 020 623 
4596. *De cijfers in de rubriek feiten zijn inschattingen 
gebaseerd op gegevens van: oCW, Gay Union Through 
Sports, london2012 en outsports.
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Het doel van het plan dat de grootste 
sportbond van nederland presenteert 
is tweeledig. Van Praag: ‘Allereerst 
willen we de drempels wegnemen voor 
niet-heteroseksuele voetballers die 
overwegen te gaan voetballen maar 
dat niet aandurven. Aan de andere 
kant willen we voetballers die al spelen 
maar binnen het voetbal niet uit de kast 
durven komen het juiste klimaat bieden 
om dat wel te doen. De actiepunten in 
het plan werken preventief en repressief. 
We zullen aan de voorkant het 
voetbalklimaat moeten optimaliseren. 
Maar daar waar het fout gaat zullen we 
ook stevig moeten sanctioneren.’

Dat zoveel jongens en meisjes niet 
zichzelf kunnen zijn en jarenlang 
met een geheim rondlopen, raakt 
Michael van Praag diep. ‘Tijdens een 
rondetafelgesprek met homoseksuele 
spelers hoorde ik bijzonder schrijnende 
verhalen. Dat gaat iedereen aan het hart, 
dat kan niet anders. Iedereen moet met 
plezier kunnen sporten en daarbinnen 
zichzelf kunnen zijn. Wij zullen er 
als bond alles aan moeten doen om 
hiervoor het juiste klimaat te bieden.’
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‘De ongeschreven 
wet in het voetbal 
was: je hebt een 
blonde vrouw en je 
praat over auto’s. 
Heel cliché, maar 
zo is het wel’

‘Er zou minder 
getwijfeld moeten 
worden over uit de 
kast komen’ 

1 2

nationale Coming out Dag werd in 2008 
ingesteld door de nederlandse regering 
en wordt uitgevoerd door CoC nederland. 
Coming out Dag 2012 – Uit de kast scoort! 
is een initiatief van CoC nederland i.s.m. de 
Gay Krant m.m.v. Expreszo. Een uitgebreide 
versie van de interviews op deze pagina 
lees je in Gay Krant 670 van 13 oktober. 
Deze productie kwam mede tot stand 
dankzij een bijdrage van het ministerie van 
onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Gay Krant houdt de pink aan de pols!

De lHBT-jongerenorganisatie  
van het CoC 
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‘Op mijn  vereniging 
in Haarlem 
wordt er wel over 
 gepraat en soms 
worden er grapjes 
gemaakt, maar het 
is geen big deal’

‘In de topsport 
komen steeds meer 
rolmodellen’
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‘Voetbalklimaat optimaliseren’
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