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Kim Hendriks
“Voor deze tentoonstelling werd mij de vraag
gesteld die ik ook vaak
kreeg toen ik begon met
volleybal bij Keizer Karel: Een roze vereniging,
waarom? Steevast geef ik
dan hetzelfde antwoord:
Waarom niet?
Ik heb eerder bij niet-roze
verenigingen gesport en
dat was prima. Maar na
mijn coming out bleken
sommige teamgenoten
toch anders over mij te
denken.
Zo wilde iemand weten
of ik tijdens het douchen
naar haar keek. Daar was
ze namelijk bang voor.

WIST JE DAT...
In 1988 wordt in Nederland een eerste
belangenorganisatie voor homosporters opgericht. Die heet nu Gay Union
Through Sports: www.guts.nu

Bij volleybalvereniging
Keizer Karel was ik vanaf het eerste moment
welkom. Het voelde als
een warm bad.
Naast de trainingen en
wedstrijden hebben we
ook contact buiten het
volleybalveld. Terrasje
pakken, samen een barbecue organiseren of
andere activiteiten. Dat
zorgt voor een prettige
onderlinge sfeer en een
gezellige tijd samen.”

Inge de Jong
“Al sinds mijn jeugd
speel ik volleybal en deed
ik mee aan de volleybalcompetitie. Op een gegeven moment ben ik gestopt en verhuisd. Later
miste ik volleybal en de
teamsport. Maar wilde
niet meer op elke zaterdag spelen.
Via internet kwam ik op
de website van Keizer
Karel. Vanaf seizoen
2017-2018 ben ik lid van
deze kleine en gezellige
vereniging.”

Keizer Karel is een openminded volleybalvereniging met ruim twintig leden. Keizer Karel traint
op donderdagavond in
sporthal De Zwaluw en
speelt mee in de landelijke homocompetitie te
Utrecht, de bedrijvencompetitie in de Jan Massink Hal en neemt deel
aan [internationale] toernooien.
Bij volleybalvereniging
Keizer Karel kan iedereen
zichzelf zijn.

Wilfred van Buuren, GUTS: “Van de
homo’s die bij een ‘reguliere’ club sporten is ruim een kwart niet open over
hun geaardheid. Een regenboog sportclub is soms een uitkomst, want daar
kunnen lhbti’s zichzelf zijn.”
Nederland telt dertig tot veertig roze
sportclubs, met samen ongeveer drieduizend sporters. “Dat is niet veel,
maar er is behoefte aan.” Dat komt
niet alleen door gebrek aan acceptatie
bij reguliere verenigingen: “Net als bij
een studenten sportclub is het ook gewoon leuk om te sporten met mensen
die een beetje op je lijken.”
(One World Magazine, 08 2015 / www.oneworld.nl)
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Volleybalvereniging voor holebi’s

Het deed me pijn om dat
te ervaren. De plek waar
ik voorheen mezelf kon
zijn, voelde vanaf dat
moment minder veilig.
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28, 29 en 30 juli 2022

Tijdens de EuroGames 2022 Nijmegen
kunnen sporters deelnemen aan atletiek
(hardlopen), badminton, hockey, tennis
voetbal, volleybal, zwemmen, bridge en
petanque. De organisatie onderzoekt
mogelijkheden om dans en rugby aan de
competitie toe te voegen.

