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Een aantal Nederlandse profclubs
adviseren homoseksuele voetballers
om niet uit de kast te komen. Dat zei KNVBvoorzitter Michael van Praag in de Gaykrant.
Het zou hun profcarrière kunnen schaden.
Onwenselijk, maar begrijpelijk, vindt niet
alleen de KNVB, maar ook Karin Blankenstein.
Zij strijdt voor acceptatie van homo’s in de
sportwereld. Door Thijs Jacobs

NIET UIT DE KAST
OP HET GRAS?
V

an de 486 spelers in de Eredivisie
zijn er precies nul homoseksueel.
Terwijl volgens onderzoek één
op de vijftien Nederlanders zich aan
getrokken voelt tot hetzelfde geslacht.
Volgens Van Praag komt dit doordat
sommige clubs spelers adviseren niet uit
de kast te komen zolang ze betaald
voetbal spelen. ‘De wereld op z’n kop!’,
riep emancipatieminister Van
Engelshoven meteen. Maar homo
activiste Karin Blankenstein snapt dit
advies wel. ‘Als jij als profvoetballer uit
de kast wilt komen en je bespreekt dat
met het bestuur, dan is het niet meer
dan eerlijk dat zij beide kanten van de
medaille laten zien. Er zit aan dit verhaal
gewoon een positieve en ook een minder
positieve kant.’ Blankenstein is de zus
van oud-scheidsrechter John
Blankenstein: een van de eerste openlijk
homoseksuele scheidsrechters ter
wereld. Hij overleed in 2006 waarna de
John Blankenstein Foundation werd
opgericht. De stichting zet zich in voor
acceptatie van homo’s en lesbiennes in
de sportwereld en werkt samen met de
diversiteitscommissie van de KNVB in
de strijd tegen homofobie in het voetbal.

Blankenstein niet het enige probleem
waar homoseksuele profvoetballers voor
komen te staan. Ook de media-aandacht
is een hoge drempel in de overweging om
het naar buiten te brengen. ‘Een paar jaar
geleden kwam de Duitse speler Thomas
Hitzlsperger (zie kader, red.) na zijn
profcarrière uit de kast. Alle media doken
daarop waardoor hij een mediastilte
moest inlassen omdat de aandacht zo
heftig was. Iedereen hijgt meteen bij zo’n
speler in de nek, maar laat het nou eens
los! Het moet geen wereldnieuws zijn!’

De oplossing

Transfer naar het oosten

Een oplossing voor het probleem ligt
volgens Blankenstein bij de jeugd. ‘Geef
workshops over dit onderwerp bij de
clubs. Door het bespreekbaar te maken,
krijg je jonge voetballers die hiermee
worstelen zover dat ze het vertellen. Dan
hoeven ze daar niet hun hele carrière
mee rond te lopen, want dan is het er al
uit voordat ze überhaupt beginnen.’
Daarnaast valt er ook bij supporters nog
winst te behalen. ‘Maar dan moet je wel
één lijn trekken en ook iemand die
discriminerende opmerkingen maakt of
discriminerende liederen zingt, aan
pakken. Dat protocol moet zeker worden
aangescherpt.’

Zolang je in Nederland of de landen
rondom ons - België, Duitsland, Engeland,
Scandinavië - blijft voetballen, wordt
homoseksualiteit volgens Blankenstein op
een paar hobbels na best geaccepteerd.
‘Natuurlijk wordt er wel eens wat vanaf de
tribune geroepen, maar dat gebeurt altijd
wel in het voetbal.’ Het probleem ligt
vooral bij een eventuele transfer naar
minder tolerante landen. ‘Als je als
Nederlandse voetballer voor het grote geld
gaat, moet je naar landen zoals Rusland,
Qatar of Saoedi-Arabië. En we weten
allemaal wel hoe het daar staat met de
acceptatie van homoseksuelen.’ Maar het
inperken van je carrière is volgens

Blankenstein denkt niet dat de FIFA snel
in actie komt om de acceptatie van
homoseksuelen te stimuleren. ‘Nee, dat
is een conservatief mannenbolwerk. Het
bestuur moet eerst diverser worden. Een
openlijk homoseksuele oud-voetballer
zou eigenlijk een functie moeten krijgen
binnen de UEFA of FIFA. Dan ben ik ervan
overtuigd dat er wat kan veranderen,
want die kan het verhaal overbrengen.’
Maar dan nog kan de FIFA het probleem
niet helemaal de wereld uithelpen. ‘De
voetbalbond kan landen erop aanspre
ken, maar je kunt niet de mentaliteit daar
ineens veranderen. Ook de FIFA niet.’

JASMIJN (16):

‘Iedereen moet
zichzelf kunnen zijn.
ook in het voetbal’
‘Als Nederlandse spelers homo blijken te
zijn, worden ze zeker uitgescholden. Dat
betreur ik wel en ik vind het ook een beetje
krom. Als diezelfde speler zou scoren, juicht

iedereen namelijk gewoon mee. Ik voetbal
zelf ook en één van mijn teamgenoten is
uit de kast gekomen. Maar er is niets
veranderd, sinds we weten dat ze lesbisch
is. Ze is hetzelfde als iedereen en wordt echt
niet anders behandeld. Ik denk dat het in
het voetbal voor mannen wel moeilijker is
om uit de kast te komen dan voor vrouwen.
Bizar is dat. Iedereen moet gewoon zichzelf
kunnen zijn. Ook in het voetbal.’

THOMAS HITZLSPERGER
Deze middenvelder speelde tussen 1999 en 2013 in Duitsland (VfB Stuttgart,
Vfl Wolfsburg, Bayern München), Engeland (Aston Villa, Chesterfield, West
Ham United, Everton) en Italië (SS Lazio) en stond zelfs 52 keer in de
nationale ploeg van onze oosterburen. Een mooie carrière dus. Dat hij homo is,
wist vrijwel niemand binnen de voetbalwereld. Dat maakte hij pas tien
maanden na zijn profcarrière bekend. Met zijn coming-out wilde hij een
bijdrage leveren aan de acceptatie van homo’s in het profvoetbal. Want dat is
een probleem zo zei ook hij in de Duitse krant Die Zeit. ‘Strijd, passie en de wil
om te winnen zijn onlosmakelijk met de sport verbonden. Dat past niet in het
stereotype beeld dat veel mensen hebben van een homoseksueel. Homo’s zijn
namelijk mietjes, denken mensen.’ Een mietje was Hitzlsperger zeker niet.
Zijn bijnaam was ‘de hamer’ vanwege zijn snoeiharde langeafstandschot.

TIJN (17):

‘het is geen probleem als mijn
favo-speler homo blijkt te zijn’
‘Ik begrijp dat spelers in het betaald voetbal niet uit de
kast komen. Je krijgt toch spreekkoren of andere dingen
naar je hoofd. Dus het is best logisch dat ze het voor zich
houden. Dan heb je ook al dat gedoe niet. Maar ik vind wel
dat het iemands eigen keuze moet zijn, niet van de club.
Zelf heb ik een seizoenskaart van PSV. Als een van mijn
favoriete spelers homoseksueel blijkt te zijn, zou ik daar
niets om geven. Dat is iets uit zijn privéleven en heeft
niets te maken met zijn sportieve prestaties.’

XANDER (14):

‘als iemand met homo scheldt
moet-ie het stadion uit’
‘Ik zou het dapper vinden als een van
mijn favoriete voetballers uit de kast
zou komen. Datzelfde geldt voor als
iemand uit mijn eigen voetbalteam dat zou doen. Daar zou ik
heel veel respect voor hebben.
Ik denk dat je het probleem bij
de supporters moet aanpakken.
Als iemand met homo scheldt
en het is echt gericht op één
persoon, dan moet je de
supporter het stadion uitsturen.
Scheldt iemand zomaar in het
wilde weg, dat is een waar
schuwing genoeg.
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