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Lucy

“Ook al weet ik dat er veel atleten holebi zijn, toch zijn ze 

niet uit de kast, omdat het niet veilig is voor hen om openlijk 

te zeggen ‘Ik ben homo’.”



81% van homomannen jonger dan 22 jaar 

geven aan volledig of gedeeltelijk in de kast te 

zitten in hun sportteam.

Bij lesbische vrouwen jonger dan 22 jaar is dit 

74%. Iets minder, maar nog steeds erg hoog.

Research: Out on the fields, 2015



Onze missie — Out For The Win 

wil de zichtbaarheid van holebi’s, 

transgenders, queers en intersekse 

personen in de sport verhogen en 

jonge atleten de kracht geven zich 

goed te voelen in hun eigen vel.

est. 2016
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Astrid

“Het is een onmenselijk gevoel om je als 

iemand anders te gedragen, je echtheid en 

jezelf zijn is belangrijk om je goed te voelen.”



Danny

“In de kast zitten was een marteling. Je leeft als het ware 

twee levens en dat put je uit en maakt je depressief.”



Vaststelling 1

Jezelf niet kunnen zijn in je sport, 

weegt door op je mentaal welzijn



Soms had ik het gevoel dat ik moest doen alsof ik 

hetero was, want na een tijdje ben je het gewoon 

kotsbeu om geviseerd te worden.

Evelien



Mathias

“Ik vond het op zich wat absurd om mij als atleet te outen aangezien je 

geaardheid geen enkele invloed heeft op je sportprestaties.”



“Als atleet wil je dit soort 

aandacht niet. Atleten voelen 

zich gedefinieerd als ‘the gay 

one’ van het team.” Abi



Vaststelling 2

Holebi-sporters zijn bang dat hun 

identiteit vernauwd wordt tot enkel 

hun seksuele voorkeur



Izzy

“Opeens kreeg ik veel media-aandacht toen Marjorie me ten huwelijk vroeg op 

de Olympische Spelen. Sindsdien besef ik welke impact sport kan hebben en 

ontdekte ik het platform dat ik als atleet heb om op te komen voor bepaalde 

doelen.”



Hannah

“Als atleet, en zeker op het hoogste niveau, heb je een groot publiek platform 

om een voorbeeld te stellen, zeker voor jongeren.”



Vaststelling 3

Atleten op topsportniveau beschikken over 

een grote invloed naar fans en jeugd toe, 

een belangrijk platform dat nog te weinig 

benut wordt.



Robbie

“Na een tijdje had ik door dat 

iedereen het wist en ze het 

helemaal niet erg vonden. 

Ironisch genoeg is het een 

beetje een anticlimax nadat 

je het in gedachten voor zo’n 

lang tijd zo opblaast.”



Craig

“Als jonge atleet was ik zo bang. 

Ik wou dat ik iemand had die me 

toen vertelde dat alles wel goed 

kwam.”



Vaststelling 4

Uit de kast komen wordt vaak erger 

in gedachten voorgesteld dan het 

werkelijk is



“Een lesbische vrouw die sport 

wordt vaak gezien als een 

cliché en dit moet stoppen. Dit 

label zorgt ervoor dat jonge 

vrouwen niet willen sporten en 

niet fit, gezond en sterk willen 

worden.”

Nikki



Ashley

“Aangezien ik lang en smal was, werd mij altijd 

gezegd dat ik ‘er uitzag’ als een ballerina. Dus ik 

paste in het esthetische en het heteronormatieve 

beeld, maar dat was niet wie ik echt was. Ik had 

altijd het gevoel dat ik iemand speelde in plaats van 

gewoon mezelf te zijn.”



Vaststelling 5

Gendernormen drukken een grote stempel 

op vooroordelen over holebi-sporters



Oshin

“Nadat ik me geout had, voelde ik dat ik 

beter presteerde op training, omdat ik 

mezelf kon zijn.”



Tom

“Mijn coming-out was een hele opluchting. Toen kon ik me volledig 

focussen op stevige trainingen en niet meer op het verbergen van mijn 

ware ik.”



Vaststelling 6

Holebi-sporters worden een betere atleet 

na hun coming-out





“Zwijgen is altijd in het voordeel van het status quo, in dit geval de 

heteronormativiteit. Ik hoop dat op een dag de LGBTQI-gemeenschap in de sport 

zo geaccepteerd en normaal is dat onze geaardheid oninteressant en achterhaald 

is.” Izzy
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