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De ijshockeyers van Devils uit
Nijmegen hebben vrijdagavond
gewonnen van Lions uit Dord-
recht. In Nijmegen werd het 4-2
in het voordeel van de Devils.
Het was voor de Nijmegenaren
de tweede zege op rij in de
BeNe-League. Vorige week
werd het talententeam van
De Trappers uit Tilburg nog
over de knie gelegd. Voor
de Nijmeegse ploeg scoorden
Harrie Verdonschot, Mike Ved-
der, Jake Hendriks en Wesley
Hendriks. De ploeg staat vijfde
in groep B van de competitie.

Miranda Boonstra (43) heeft de
marathon van Rotterdam groot
omcirkeld in de agenda staan.
De atlete uit Molenhoek wil op
zondag 10 april in de Maasstad
de limiet voor de Olympische
Spelen lopen. Vier jaar geleden
kwam Boonstra in Rotterdam
acht seconden tekort voor kwali-
ficatie voor de Spelen van Lon-
den. Ze liep toen wel haar per-
soonlijk record op de marathon,
dat nog altijd staat op 2.27.32.
Boonstra maakte eerder naam op
de steeple chase, maar richt zich
al jaren op de marathon.

Tweede zege op
rij voor Devils

Boonstra gaat
voor Rotterdam

door Walter Nieuwkamp

GROESBEEK. Langs de kant klinkt tij-
dens de training goedkeurend dat
hij weer ‘de oude’ is. Na een blessu-
re en kort daarna griep heeft mid-
denvelder Joey Dekkers zich terug-
geknokt in de basis bij Achilles’29.

De Limburger zorgt voor dyna-
miek op het Groesbeekse midden-
veld. Een jager op de bal. In zijn
nieuwe rol als linkermiddenvelder
krijgt hij bovendien de ruimte om
zijn drive naar voren te etaleren.

„Aanvallend kan ik als linkshalf
wat meer brengen dan controle-
rend op het middenveld”, zegt
Dekkers. „Dat maakt deze positie
wel mooi. Ik wil graag aanvallend
meer brengen. Wat vaker betrok-

ken zijn, met een doelpunt en een
assist.”

Hij overtuigde afgelopen maan-
dag trainer Eric Meijers in het in-
haalduel met Fortuna Sittard
(3-0). Ook morgenmiddag tegen
Go Ahead Eagles (14.30 uur) start
Dekkers daarom als linkermidden-
velder. De voetballer uit Tegelen
past zich daarmee ook in zijn nieu-
we rol bij Achilles snel aan.

Dekkers maakte in zijn eerste
weken indruk als controleur. De
26-jarige linkspoot lijkt de over-
stap van topklasser EVV naar de
eerste divisie moeiteloos te heb-
ben doorstaan. „Ik ben wel tevre-
den. Denk dat ik me goed heb aan-
gepast. Dat heb ik vaker zo meege-
maakt. Steeds als ik naar hoger ni-
veau ging, haakte ik aan.”

door Dominique Pichel

GROESBEEK. De Treffers kan de
macht in de topklasse grijpen. De
Groesbeekse nummer twee van
moet dan morgenmiddag in de top-
per op het eigen sportpark Zuid
wel afrekenen met AFC.

De achterstand van De Treffers
op de lijstaanvoerder is één punt,
de Amsterdammers speelden wel
een duel meer, terwijl nummer
drie WKE met een wedstrijd min-
der er ook uitstekend voor staat.
De Treffers-trainer Anton Janssen
wil op voorhand niet te veel druk
leggen op het titanengevecht. „El-
ke wedstrijd is belangrijk, zeker
nu alle teams zo dicht bij elkaar
staan op de ranglijst. Maar we kun-
nen tegen AFC wel een slag slaan,
dat klopt.”

Zijn selectie onderging de voor-
bije weken een kwaliteitsimpuls.
Hoewel Thiemo Vanmaris zijn
contract liet ontbinden, kwamen
Derek de Bruijn (van VVA’71),
Pim Balkestein (Elversberg’07,
Duitsland) en Jean Black
(RWDM, België) er in de winter-
periode bij. De Treffers toont daar-
mee de ambities, maar trainer
Janssen rept met geen woord over
de titel. „Met de jongens die zijn
gekomen, kunnen we blessures en
schorsingen opvangen. Ze breng-
en extra kwaliteit mee. Toch blijft
onze doelstelling om bij de eerste
zeven op de ranglijst te eindigen

zodat we volgend jaar in de twee-
de divisie actief zijn. We hoeven
verder niets.”

AFC, dat in de vorige ronde van
WKE (3-1) won, kent voor Janssen
weinig geheimen. „Ik heb beelden
van de heenwedstrijd (3-1 verlies,
DP.) en hun laatste duels gezien.
AFC heeft met Daan Sutorius de
topscorer van de topklasse in huis.
Dat is verreweg hun gevaarlijkste
speler. Die zullen we moeten be-
strijden. Het belangrijkste is ech-
ter om naar onszelf te kijken. We
zijn door de ongeslagen serie van
tien duels vol vertrouwen, maar
het is een uitdaging om altijd te
brengen wat gevraagd wordt.”

Janssen kan in de topper weer
beschikken over de vleugelverdedi-
gers Frenk Keukens (tegen VVSB
geschorst) en Bram Eltink (knie-
kwetsuur). Spits Wesley Meeuw-
sen (bovenblessure) is ook inzet-
baar. Coen Maertzdorf (liesblessu-
re), De Bruijn (enkel) en de lang-
durig geblesseerden Jan-Willem
Stronks en Bas Hendriks ontbre-
ken. Doelman Niels Kornelis is
een twijfelgeval. Hij viel vorige
week tegen VVSB (0-1) uit en
trainde deze week apart. door Daan Appels

H et is weer augustus.
Een nieuw voetbal-
seizoen begint. De he-
le zomerstop heeft

Jan-Peter van de Kerkhof tegen
dit moment opgezien. Een paar
maanden eerder op de seizoens-
afsluitende barbecue van het
eerste elftal van Oranje Blauw
heeft de aanvaller verteld dat hij
homo is. Nu zit hij op de fiets

richting de eerste training. Hoe
zal er worden gereageerd op zijn
‘nieuwe status’? Hij is doodsbe-
nauwd voor afwijzingen.

Er is even later niemand die
een opmerking maakt. Voor één
keer in zijn leven geniet de druk-
temaker van de anonimiteit. Hij
lijkt het spook in zijn hoofd zelf
te hebben gecreëerd. Al moet het
moeilijkste moment nog komen.
Voetballers douchen nu eenmaal
zonder onderbroek. Met zijn

handdoek als een textiele lifeline
wat stuntelig om zijn middel ge-
slagen loopt hij naar de douche.

„Op dat moment dacht ik
echt: blijven ze wel staan?”, ver-
telt de Nijmegenaar terugkijkend
op de voor hem zo belangrijke
zomer, nu vier jaar geleden. „Ik
dacht dat ze niet met mij wilden
douchen, maar dat bleek larie-
koek. Van sommigen weet je dat
ze er waarschijnlijk goed op rea-
geren, maar bij anderen was ik
wel bang. Oranje Blauw is een
volksclub. De acceptatie laat wat
mij betreft zien dat het echt mo-
gelijk is om bij een voetbalclub
uit de kast te komen.”

Vanuit de hele club kwamen
daarna mensen naar hem toe om
te vragen waarom hij dit niet eer-
der had gezegd. „Mensen vinden
het prima, als je maar gewoon
jezelf blijft en niet ineens heel ge-
forceerd de homo gaat uithangen,
als je dat eerder ook niet deed.”

Toch bleef hij lange tijd huive-
rig om zijn verhaal te vertellen.
De afgelopen jaren heeft hij ver-
schillende verzoeken daartoe af-
gewezen. Pas nu hij afscheid
heeft genomen van het eerste
team durft Van de Kerkhof naar
buiten te treden. „Wellicht kan
ik mensen helpen. Misschien zijn

Voetballers en homofilie. Het blijft een uitzonderlijke
combinatie. Jan-Peter van de Kerkhof creëerde
onbedoeld ook lange tijd een spook in zijn hoofd.

IJSHOCKEY

‘Met de jongens die zijn
gekomen, kunnen we blessures
en schorsingen opvangen’
Anton Janssen trainer De Treffers

ATLETIEK

‘Jager’ Dekkers past

! ! !

! Joey Dekkers draait weg bij Arda Havar (rechts) van FC Den Bosch, eerder dit seizoen in de thuisewedstrijd van
Achilles’29 op De Heikant. foto Menno Ringnalda/Pro Shots

VOETBAL EN HOMOSEKSUALITEIT

NIJMEGEN. Uit een
rondgang bij de zes
voetbalverenigingen
met het grootste
ledenaantal in de
regio Nijmegen
(Woezik, Orion, De
Treffers, Juliana’31,
Beuningse Boys en
AWC) blijkt dat nog
altijd weinig spelers
uit de mannelijke se-
niorenteams bekend
zijn die uit de kast
zijn gekomen.

Slechts één van de
contactpersonen van
de zes clubs gaf aan
dat er bij zijn club
iemand bekend was
als homo. Bij de zes
clubs zijn ongeveer
1.500 mannelijke
seniorenleden actief.
Hierbij dient aange-
merkt te worden
dat onze contact-
personen nauw bij
de vereniging betrok-
ken zijn, maar dat

er per club slechts
één of enkele
contact-personen
geraadpleegd zijn
en dit niet meer
betreft dan een
steekproef.
Volgens een bevol-
kingsbreed onder-
zoek van kenniscen-
trum Rutgers WPF
uit 2006 valt 7,1%
van de Nederlandse
mannen op het
eigen geslacht.

Homo’s in het voetbal. Ook bij de amateurclubs in
de regio zijn er maar weinig die ervoor uitkomen.

Janssen kijkt naar
AFC-spits Sutorius

Slechts 1 homoseksuele
voetballer op 1.500 leden

Nog altijd een
tv-personage
als rolmodel
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In het uitduel bij MVV viel
Dekkers met een hamstringbles-
sure uit, waarna hij er kort uit-
lag. Vorige week was hij enkele
dagen uitgeschakeld met griep.
Vanaf de kant zag Dekkers dat

Kürsad Sürmeli zijn plek als ver-
dedigende middenvelder over-
nam. „Controleur of linkshalf,
het maakt me niet zoveel uit”,
zegt Dekkers. „Als ik maar speel.
Het is even wennen, hoe ik ver-

dedigend moet staan, het om-
schakelen, de lijnen. Aan de an-
dere kant heb ik als linkshalf
meer vrijheid.”

Daar hoopt de Limburger te-
gen Go Ahead Eagles van te profi-
teren. De Deventer ploeg is afge-
zakt naar de vijfde plek. Dekkers
ruikt kansen. „Als wij voorko-
men, kan het een leuke middag
worden. Wij presteren goed.
Zijn vol vertrouwen na de 3-0 op
Fortuna. Ik ben benieuwd.”

Mehmet Dingil, Levi Raja
Boean, Kenny Elders en Daan
Paau ontbreken nog bij Achilles.

Vermoedelijke opstelling Achilles:
Ter Wielen; Boelens, Beijer, Zeller,
Van Steen; Van Riel, Sürmeli, Van de
Beek, Dekkers; Hendriks, Thoone.

door Marco Houterman

NIJMEGEN. Het is dat ze al ruim
een jaar buitenspel staat met een
voetblessure, anders had Batouwe
de afgelopen maanden vaak met
een mannetje te veel in het veld
gestaan. Lisanne de Jonge, speel-
ster van de Bemmelse basketbal-
ploeg, is deze week bevallen van
een zoon. De geboorte kwam voor
velen als een complete verrassing.
Niet op de laatste plaats voor de
kersverse moeder zelf.

De 20-jarige Nijmeegse had er
tot voor kort geen weet van dat ze
zwanger was. „Het is niet te bevat-
ten”, zegt De Jonge. „Helemaal
niets van gemerkt. Tot een week

of drie geleden. Voelde ik iets ver-
anderen aan mijn lichaam. Ik
werd voller. Door de blessure,
dacht ik. Maar Anouk Biesters (as-
sistent-coach, MH) vond het er
verdacht uitzien en adviseerde
een testje te doen. Bleek ik zwan-
ger te zijn.”

En niet zo’n klein beetje ook.
De Jonge zat al in de 37ste week.
Om het verhaal er nog vreemder
op te maken, werd het kind am-
per vijf dagen later (dinsdag om
08.16 uur) geboren. „Mijn vriend
Tom en ik hebben nauwelijks tijd
gehad om te wennen aan het idee.
Maar nu Bram er is, zijn we er ont-
zettend gelukkig mee.”

Bram is kerngezond en mooi

op gewicht: 3.125 gram. De verlos-
kundige had wel een vermoeden
waar hij zich al die tijd verborgen
had gehouden. „Doordat ik veel
sport zijn mijn buikspieren goed
ontwikkeld. Die hebben hem naar
achteren gedrukt, tegen de rug
aan, waardoor ik van voren niet
rond werd”, zegt De Jonge.

De komst van Bram zet haar le-
ven wel volledig op z’n kop, maar
is niet van invloed op haar car-
rière. De Jonge keert terug onder
de basket. De Nijmeegse hoopt
volgende maand weer aan te slui-
ten bij de landskampioen. Met
een knipoog: „Bram is twee we-
ken te vroeg geboren. Kan gunstig
zijn met het oog op de play-offs.”

er gasten die homo zijn en het
niet durven te vertellen.”

Het is nog steeds een uitzonder-
lijke combinatie voor het grote pu-
bliek: voetballers en homofilie. En
dat is vreemd. Het homohuwelijk
is in Nederland al sinds 2001 toege-
staan. Ieder jaar trekken in de
zomer bijna een miljoen mensen
naar Amsterdam, om naar lesbien-
nes, homo’s, transgenders en bi-
seksuelen in te krap uitgesneden
latex pakken te kijken tijdens de
Gay Pride. De voetbalbond KNVB
ging in 2013 ook met een boot de

grachten op, maar voorlopig is
de landelijk bekendste homofiele
voetballer het fictieve personage
Bram uit de film All Stars.

Zowel op als rondom het voet-
balveld ontbreekt een klimaat
dat uitnodigt om uit de kast te
komen. Ervaringsdeskundige Van
de Kerkhof heeft wel een verkla-
ring voor het feit dat er zo weinig
homo’s gespot worden op de
velden. „Ik denk toch dat veel
homo’s al eerder het voetbal verla-
ten, omdat ze zich niet thuis voe-
len in het wereldje. Dat ging soms

ook wel door mijn hoofd. En dege-
ne die blijven voetballen, durven
het niet te zeggen. Gay, faggot,
homo, flikker zijn de populairste
scheldwoorden op het voetbal-
veld. Er wordt een sfeer gecreëerd
waarbij je van alles mag zijn, maar
je mag als man niet op mannen
vallen. Dan ben je als homo dus
niet jezelf. Dat kan heel veel met
iemand doen.”

Ondanks zijn coming out op
16-jarige leeftijd besluit Van de
Kerkhof daarom pas vijf jaar later
uit de kast te komen bij de voetbal-

club. „Het is een reis geweest en
ik heb er heel veel moeite mee
gehad. Het gekke is dat er daarna
superveel rekening mee werd ge-
houden. Bij het jaarlijkse weekend-
je weg vóór mijn outcome werd er
constant met ‘homo’ gescholden,
het jaar erna gebeurde dat bijna
niet meer. Maar vreemd en een
beetje sneu blijft het wel, die com-
binatie tussen voetbal en homo’s.
Als ik een willekeurig clubhuis
inloop en ik zie zestig mannen
zitten, dan denk ik altijd: het is
onmogelijk dat ik de enige ben.”

‘Gay, faggot en flikker
zijn de populairste
scheldwoorden op het
voetbalveld’
Jan-Peter van de Kerkhof

! Jan-Peter van de Kerkhof (links) eerder dit seizoen in actie voor Oranje Blauw. De aanvaller van de Nijmeegse voetbalclub kwam na lange aarzelen uit de
kast voor zijn teamgenoten. Pas nu hij in een lager elftal voetbalt, durft hij zijn verhaal te vertellen. foto Flip Franssen

‘Ik wil graag aanvallend meer
brengen. Betrokken zijn, met
een doelpunt en een assist’
Joey Dekkers speler Achilles’29

zich weer snel aan Verborgen geluk zet leven van
basketbalster De Jonge op de kop

! ! !

! ! !

NIJMEGEN. Huub ter Haar is
sinds 2008 actief voor de
John Blankenstein Foundation,
om het klimaat voor lesbien-
nes, homo’s, transgenders en
biseksuelen in de sport in
Gelderland te verbeteren. De
Nijmegenaar werkt samen met
grote sportbonden, waaronder
de KNVB.
In 2012 presenteerde de voetbal-
bond het actieplan ‘Voetbal
voor iedereen’, wat een einde
moet maken aan het homo-
onvriendelijke klimaat binnen
de sport. Ter Haar is erg te spre-
ken over het initiatief. „We heb-
ben er lang over gedaan om bij
sportbonden het probleem op
de agenda te krijgen. De samen-
werking beschouw ik als posi-
tief en vooruitstrevend. Bin-
nen de KNVB is er een mede-
werker diversiteit en voorzit-
ter Michael van Praag is als am-
bassadeur vaak bereid om op
bijeenkomsten te verschijnen.”
Educatie is het sleutelwoord,
want het uitdelen van flyers en
het ophangen van vlaggen hel-
pen volgens Ter Haar niet. „Het
duurt misschien dertig jaar
voordat je écht een cultuurom-
slag kunt waarnemen. Er gaat
een generatie overheen.”
Uit onderzoek blijkt dat
homo’s bij teamsporten de
nodige drempels ervaren om
uit de kast te komen. „Als de
stap eenmaal is genomen, zijn
de reacties overwegend posi-
tief. Dat bewijst dat bestuur-
ders en coaches acceptatie
bespreekbaar moeten maken.”

Flyers uitdelen
onvoldoende
voor acceptatie
op het veld


