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Persoonlijk /professioneel perspectief
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moderne wedstrijdsport als ‘rites de passage’ tot ‘echte 
mannelijkheid, vooral volkssporten zoals voetbal  

homoseksualiteit als genderinversie:
‘vrouwelijke’ mannen (en ‘mannelijke’ vrouwen) 

 ‘mannelijke voetballers zijn heteroseksueel’

 ‘vrouwelijke voetballers zijn lesbisch’

Sport, gender en seksuele voorkeur
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’De vrouwelijke homoseksueel kan voornamelijk worden aangetroffen op het 
terrein van mannen[…] Ze verwaarloost haar uiterlijk en neemt ruwe 

jongensachtige manieren over’[…] De mannelijke ziel, sluimerend in haar 
vrouwelijke boezem vindt bevrediging in het beoefenen van mannelijke 

sporten en het tonen van moed en trots.’

(Psychiater Richard Von Krafft-Ebing, 1886)

'Als je de homo bekijkt, denk ik, die is wat minder...a-sportief, meestal denk 
ik. De motoriek, normaal gesproken, dat valt toch meestal wel op bij homo's.'

(Ajax-trainer Frank de Boer, 2012)

‘Er zijn gewoon weinig homofiele voetballers. Er zullen er wel een of twee zijn, 
maar voetbal is geen sport voor homo’s. Als je homo bent, dan ben je op je 

veertiende wel klaar met voetbal. Dan ga je gewoon in een kapperszaak 
werken.’

(Voetbal-analist en oud-profvoetballer René van der Gijp, 2013)



Opbrengsten van emancipatie in de sport

Toegenomen vrouwelijke sportiviteit  empowerment en zelf-
actualisatie

‘Today, women [] are participating in classes like kickboxing, 
spinning, rock-climbing, [] relegating to the dustbin mythologies
of the ‘weaker’ sex and assumptions of female incompetence. Any
day you can walk into your local gym and see the women alongside
the men and walking in the same proud way, owning their bodies

like never before.’ 

(Heywood and Dworkin, 2003)

 maar géén fundamentele transformatie



Ontwikkeling aandeel vrouwen sportbonden 

1994 – 2014 (n=54)
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Totaal lidmaatschappen

Voetbal

Tennis

Vissen

Golf

Hockey

Gymnastiek

Hippische sport

Atletiek

Zwemmen

Volleybal

Junior man Senior man Junior vrouw Senior vrouw

57 19 24

toegenomen gelijk gebleven (-1 - 1 procentpunt) afgenomen
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Aandeel vrouwen Olympische (gouden) medailles Nederland, 
(zomerspelen 1948-2016)  
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* 1889 oprichting Nederlandse voetbalbond 
* 1971 Integratie vrouwenvoetbal binnen UEFA en 
landelijke voetbalbonden
* Snelle groei vrouwenvoetbal tot 160.000 leden KNVB in 
2019 (16%)

Ontwikkeling media-aandacht vrouwenvoetbal tv (NOS) en dagbladen
(AD), 1995-2014 (in aantal items)



Sportdeelname, takken van sport en organisaties veelal

niet genderneutraal (gender- en heteronormatief)



12

* Sportdeelname
- (huis)vrouwen tot jaren negentig (oa. WVC, 1983; VWS, 1994)
- specifiek: allochtone meisjes (in sportvereniging) via MAJS (2005-2009) 
(VWS, 2005)

* Sportcultuur
- stereotype keuzes; beeldvorming (WVC, 1990)
- impliciet: seksueel geweld - veilig sportklimaat (VWS, 2012) 

* Kader 
- besturen landelijke sportbonden (VWS, 1996)

* 2010 - 2018 geen expliciet beleid (en monitoring/onderzoek)

Het ‘oplossen’ van gender (doelgroepen) in 
sportbeleid



Nationaal Sportakkoord 2018 (ministerie van VWS/NOC*NSF/Vereniging 

Nederlandse Gemeenten)
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Lid sportvereniging Wekelijkse sportparticipatie Beweegnorm

Sport/beweeggedrag jongeren, sekse x etniciteit (HBSC 2013)

Nederlands jongen Nederlands meisje niet-westers jongen niet-westers meisje
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Niet-westerse migrantenmeisjes als ‘lastige groep’ om doelen 
lidmaatschapsstijging te behalen
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Ontwikkeling percentage vrouwen in besturen Nederlandse Olympische 
sportbonden, 2002-2017

% vrouwen in besturen % besturen zonder vrouwen
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‘Top-Camps organiseert voetbalkampen 
van drie jeugdige voetballers tussen 6 en 

12 jaar…

Per tien kinderen heeft Top-Camps een 
‘hoofdtrainer’ (‘dat zijn jongens die al 
bij clubs jeugd trainen’) en een jeugdlid 

als assistent. 

Bovendien hebben we een moederfiguur, 
voor als kinderen even geen zin hebben 

en opgevangen moeten worden. We 
hebben daarnaast nog een kampleider die 

alles coördineert.’ 

(Sport KnowHow XL, 10(19), 26 mei 2016)
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Gender- en heteronormatieve beeldvorming
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Het Nationaal Sportakkoord (VWS, 2018)
Iedere Nederlander een leven lang plezier in 
sporten en bewegen. Ongehinderd door 
leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, 
etnische achtergrond, seksuele geaardheid of 
sociale positie. 

Nationaal Sportakkoord (VWS, 2018)

Inclusief sporten en bewegen
‘Iedere Nederlander een leven lang plezier in sporten en bewegen. 
Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, 
etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.’ 
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verschillende voorkeuren: 

wie wil (niet) meedoen?
* interesses en vaardigheden

* socialisatie en (dis)identificatie



structurele / culturele uitsluiting: 

wie kan/mag (niet) meedoen?
- * informatie

- * kosten

- * vervoer

- * normatieve beelden

- * (onbewuste) discriminatie

-

Wie voelt zich waar (niet) ‘thuis’? 
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- Redelijk groot in sport als geheel, net als in samenleving

- Gaat (impliciet) vooral over mannelijke homoseksualiteit

- Minder groot in mannelijke teamsporten (jonge mannen) 

- Weinig expliciete homofobie (homoseksualiteit niet als verwerpelijk)

- Wel heteroseksualiteit als norm (grappen over homo’s) en 

gendernormativiteit: mannen moeten zich niet te ‘vrouwelijk’ kleden 

of gedragen

- Toename ‘inclusieve mannelijkheid’

Acceptatie homoseksualiteit

Acceptatie seksuele diversiteit in sport

2009-2011 / 2012-2014 / 2015-2017/ 2018-2021
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‘Hoe zouden ze reageren? Je gaat denken voor anderen…Ik 
duwde mezelf in de ontkenning, probeerde het te negeren. Ging 

op mijn 20ste nog een relatie aan met een vrouw. Om maar te 
doen alsnog alles normaal was. En misschien ging het wel over. 
Alles om maar keeper in het betaald voetbal te worden en te 

blijven.’ 
De algemene houding in de kleedkamer is: macho. Iedere vorm 
van emotie wordt gezien als een teken van zwakte. ‘Je bent toch 
geen mietje?’ – hoe vaak ik dat niet heb gehoord. Het draait om 
vrouwen en geld… ’Homo’ betekent in het voetbal: minder man. 
Een aansteller. Ik had het gevoel dat ik tegen dat stigma moest 

opboksen…. 

Arnold Smit, ex profvoetballer Volendam 1998-2001 
(de Telegraaf, 3 maart 2012, p.9 en 2013)
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Bron: Gezondheidsenquête 2014-2017 (CBS i.s.m. RIVM). Bewerking: Mulier Instituut.

Bron: Gezondheidsenquête 2014-2017 (CBS i.s.m. RIVM). Bewerking: Mulier Instituut.
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Totaal

Verenigingssporter

Mannelijke teamsporter

Het zou mij niets uitmaken om samen met een homoseksuele/lesbische 
sporter van hetzelfde geslacht te douchen (%)

(Helemaal) mee eens Niet mee eens/niet mee oneens (Helemaal) mee oneens Niet van toepassing

Bron: Nationaal Sportonderzoek 2017 27



Bron: Nationaal Sportonderzoek 2017
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Mannelijke teamsporter

In mijn sportgroep worden regelmatig grappen of negatieve 
opmerkingen gemaakt over homoseksualiteit (in%)

(Helemaal) mee eens Niet mee eens/niet mee oneens (Helemaal) mee oneens Niet van toepassing
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“ Er werd gezongen: ‘hij is een homofiel’ over de keeper 
van de tegenstander die na de wedstrijd zijn haar aan het 

föhnen was” 
(Maarten, heteroseksueel, handbal)

“Kijk niet zo naar me vieze”
“jij moet naar kleedkamer drie”

“Andere bank Hessel!” 
(Hessel, homoseksueel, rugby)

“Op het overwinningsfeest kreeg ik bijna klappen omdat 
een paar jongens een flauwe grap uithaalden en tegen een 

teamgenoot hadden gezegd dat ik hem leuk vond.” 
(Victor, homoseksueel, honkbal)

Tussen grap en (verbaal) geweld 

29
Logboekverslagen mannelijke teamsporters, 2010/2011 

(Smits et al, 2011)
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Totaal

Mannelijke teamsporter

In mijn sportvereniging is het afgelopen jaar positieve aandacht geweest 
voor de acceptatie van homoseksualiteit

(Helemaal) mee eens Niet mee eens/niet mee oneens (Helemaal) mee oneens Niet van toepassing

Bron: Nationaal Sportonderzoek 2017 30
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‘Toen ik jong was kozen al veel lesbische vrouwen voor de voetbalsport, niet 
omdat ze het spel zo leuk vonden, maar omdat ze zich in die wereld thuis 
voelden... Strijdbare lesbische vrouwen hebben in zekere zin zelfs het pad 

geëffend voor hetero-vrouwen, want ik geloof dat er tegenwoordig relatief 
meer heterovrouwen voetballen. Als je vroeger ging voetballen was je al 

verdacht, nu is dat niet meer zo.’

(Ex-international en bondscoach jeugd Hesterine de Reus, 1994)



32Bron: Nationaal Sportonderzoek 2017 (Mulier Instituut).
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Queering van sport  transformatie?



Inclusie transgender en intersekse personen: meer

de-/reconstructies binaire genderstructuren



35Bron: Nationaal Sportonderzoek 2017 (Mulier Instituut).

Pretransitie: tussen sportabstinentie en sportverdwazing

“In de tijd voor mijn besef ontkende ik mijn lijf zo ongelooflijk dat ik 
ook heel weinig schaamtegevoel had over mijn lijf en überhaupt. Als 
het er niet is kun je je er ook niet voor schamen.” (Peter, 34)

Bron: 12 interviews transgendermannen en –vrouwen

Elling (2012) Buitengewoon grensoverschrijdend

Het transitieproces: sport als (on)veilige omgeving

“Maar enkelen hadden er toch wel moeite mee, die bleven in de 
‘hij’ spreken en ontkennen. Ook mijn voornaam werd niet meer 
genoemd… ik merkte dat ik daar toch een soort joker was. 
(Patricia, 46)

Een nieuwe start: zichtbaar, trots en blijvend kwetsbaar

‘Sport heeft mijn fysieke kant meer ontwikkeld… ik ben veel zelfverzekerder in mijn 
lijf gaan zitten…. 
Hij schreeuwde door de microfoon wat mijn [biologische] sekse is… [Het] betekent dat 
er mensen achter een stuk verleden van mij komen waar ze wat mij betreft helemaal 
geen recht op hebben… Als ik weer in competitie zou gaan, kan je betrapt worden, of 
zij kunnen dat zo voelen, waardoor je natuurlijk onder waanzinnige publieke druk kunt 
komen te staan. En dat vind ik een enorme drempel’ (Dorien, 39)
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* Gelijke behandeling
‘omdat het hoort’

* Afspiegeling leden/samenleving 
‘geen homo in het voetbal?’ 

* Inclusiviteit
verrijking / toegankelijkheid

* Bussinesscase
prestatiemaximalisatie: 

‘beter met vrouwen’

Beleid gender en seksuele diversiteit

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=diversiteit&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tuwb4te6OvK5RM&tbnid=I5Z0X-U-JayWWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://karollkock.com/nstranet2a.htm&ei=1w0JUYfVDYbDswa93ICIDw&bvm=bv.41642243,d.Yms&psig=AFQjCNETAHPbKYdUzSr1hReIUXcnyHnHZQ&ust=1359634250322983
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=hockeyteam+mannen&source=images&cd=&cad=rja&docid=JJ_KJx8o-lgKyM&tbnid=qho_wM1rhBPdoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://plazilla.com/herenhockeyteam-gaat-met-zilver-naar-huis&ei=YhEJUa-zN8nesgam2oDQCg&bvm=bv.41642243,d.Yms&psig=AFQjCNFMYeBQ8CMoXHi_xuuE8qiiOvBwsg&ust=1359635013157149
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• Uitsluiting: ‘wij willen geen allochtonen/vrouwen/homo’s’

• Bevestiging ‘natuurlijk’ verschil: ‘zij kunnen/willen niet’

• Ontkenning ongelijke kansen/machtsongelijkheid: ‘wij discrimineren niet’

• Stigmatisering en polarisering (excuus-Truus; knuffel-allochtoon): 

‘kwaliteit is doorslaggevend’ 

• Reproductie onderscheid: ‘denken in hokjes’ 

Argumenten (non)acceptatie

Weerstand diversiteitsbeleid
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• Vrije keuzes       ongelijke kansen
 Hoe inclusief ben je als sport(club) en wil/kan je zijn?
 Mogen (vrouwen/homo)grapjes niet meer?

• Integratie (‘mainstreaming’)     specifieke beleidsaandacht?
 ‘gender’ of ‘diversiteit’ 
 ‘lhbt-acceptatie’ of ‘veilig sportklimaat’
 Integratie transgender/intersekse en homo-acceptatie (LHBTI)

• Effectiviteit cultuurverandering? 
 agendering, beleid, communicatie, draagvlak, acties, 
sancties, trainersopleidingen + monitoring & evaluatie

langdurige en continue dialoog!

Reflectie / dilemma’s
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Vragen of opmerkingen?


