Voorbeelden van rolmodellen
in het voetbal per land
Het onderwerp seksuele geaardheid en
genderidentiteit is nog steeds taboe binnen
de voetbalwereld, vooral in een
mannenvoetbalcontext. Momenteel is er
slechts één openlijk professionele
homoseksuele voetballer die actief is.
Die speler is Robbie Rogers die in 2013 uit
de kast kwam en momenteel speelt voor
LA Galaxy in de VS. Er zijn echter verschillende
actieve en voormalige spelers en coaches in
Europa die diversiteit en acceptatie binnen
het voetbal ondersteunen. Hun positieve
acties om acceptatie en verwelkoming te
promoten tonen aan dat zij positieve
rolmodellen binnen het voetbal zijn. We
bespreken hieronder een aantal acties van
rolmodellen uit het voetbal:
Nederland									
Arjan Robben
Robben ondersteunde Thomas Hitzlsperger
(ex-prof en voormalig Duits international) openlijk
toen hij uit de kast kwam.
Louis van Gaal
Van Gaal was te gast op de KNVB-boot tijdens de
Gay Pride Canal Parade in Amsterdam. Hij is bekend
in de internationale voetbalwereld en wordt
wereldwijd gerespecteerd om zijn kennis. Hij zei
ooit: ‘De voetbalwereld is een machowereld,
waarvan een homo zal denken dat hij daar niet zo
gemakkelijk zal vertoeven. Dat is jammer en dat
willen we veranderen. Dat is niet zomaar in een dag
gebeurd.’

Ron Vlaar
Vlaar speelt bij AZ Alkmaar. Hij speelde voor het
Nederlands elftal maar kreeg een knieblessure. In
de toekomst zal hij onder de hoede van Danny Blind
zich waarschijnlijk weer bij het nationale team
voegen. Toen hij aanvoerder was bij Feyenoord
(Rotterdam) zei hij dat er geen ruimte is voor
homofobie in het Nederlandse voetbal. Hij was de
allereerste Nederlandse speler die zich over het
onderwerp uitsprak.
Arnold Smit
Smit is ex-prof, openlijk homoseksueel en
bestuurslid van de John Blankenstein Foundation.
Hij is vertrouwenspersoon/adviseur bij VVSC, de
Nederlandse vereniging van contractspelers.
Wensley Garden
Garden is ex-prof en openlijk homoseksueel. Hij
speelde drie seizoenen bij Helmond Sport.
Patrick Kluivert
Kluivert is ex-prof en nam in 2013 deel aan de Gay
Pride Parade in Amsterdam.
Ronald de Boer
De Boer is ex-prof en nam in 2013 deel aan de Gay
Pride Parade in Amsterdam.
Pierre van Hooijdonk
Van Hooijdonk is ex-prof en nam in 2013 deel aan
de Gay Pride Parade in Amsterdam.
Aron Winter
Winter is ex-prof en nam in 2013 deel aan de Gay
Pride Parade in Amsterdam.

Heroes of Football is een samenwerkingsproject van de
John Blankenstein Foundation (NED), KBVB (BEL), PrideSports (ENG), Universität Vechta (DUI), B Yourself (FRA), UISP (ITA) en EGLSF (EUR).

België								

			

Vincent Kompany
Kompany speelt bij Manchester City FC en wordt
regelmatig geselecteerd voor het Belgische
nationale team. Hij ondersteunde in het verleden de
‘Football v Homophobia’-campagne en helpt fans
en clubs vooroordelen binnen de voetbalsport aan
te pakken. Hij zei ooit: ‘We zijn trots dat we de
Football v Homophobia-campagne ondersteunen.
We hopen dat hiermee de boodschap worden
overgebracht dat er geen ruimte is voor
discriminatie in het voetbal of in enige andere
sport.’
Radja Nainggolan
Nainggolan staat onder contract bij AS Roma en is
voormalig teamgenoot van Dessena bij Cagliari. Hij
is tegen homofobie en zei ooit: ‘Mijn zuster heeft
een relatie met een vrouw. Zij is gelukkig en het is
voor mij belangrijk dat ze kan leven zoals zij dat wil.’
In maart 2014 droeg Nainggolan regenboogveters
binnen het kader van een demonstratie tegen
homofobie.
Hannes Van der Bruggen
Van der Bruggen speelt voor KAA Gent. Hij was een
van de gezichten van de ‘Sports4ever1’-campagne in
België, een campagne van de Vlaamse overheid
gericht op LHBT-diversiteit (lesbienne, homoseksueel,
biseksueel en transgender) in de sport.
Riana Nainggolan
Riana is de zus van Radja Nainggolan, voetbalster
bij Unicusano Queens Tivoli in Italië. Zij was een van
de gezichten van de ‘Sports4ever1’-campagne in
België, een campagne van de Vlaamse overheid
gericht op LHBT-diversiteit in de sport.
Toby Alderweireld
Alderweireld speelt in het Belgische nationale team
en ondersteunde de ‘rode kaart tegen homofobie’campagne toen hij speelde voor Ajax (Amsterdam).

Sven Kums
Kums is voormalig speler van KAA Gent en speelt
momenteel voor Udinese. Hij ondersteunde de
regenboogveters-campagne in België.

Italië											
Giorgio Chiellini
Chiellini speelt sinds 2005 bij Juventus (Turijn). Hij
ondersteunt kansarme kinderen en kinderen met
een beperking die te maken hebben met
discriminatie en toont op die manier aan hoe
belangrijk diversiteit is en dat discriminatie geen
onderdeel hoort te zijn van de voetbalsport of
andere onderdelen van de samenleving.
Daniele Dessena
Dessena speelt momenteel bij Cagliari Calcio. Hij
nam deel aan de regenboogveters-campagne en
droeg deze veters ook tijdens de daaropvolgende
wedstrijd, zelfs nadat hij via sociale media hierover
was beledigd.
Cesare Prandelli
Prandelli is voormalig coach van het Italiaanse
nationale elftal. Hij nam als gast deel aan een
voetbaltoernooi voor homoseksuelen en zei dat hij
geen verschillen kon ontdekken tussen
heterospelers en LHBT-spelers omdat die er niet
zijn en het uitsluitend om het technische aspect
gaat. ‘Als je voetbal speelt, komt dat omdat je
voetbal wil spelen. Dat is alles en dat is mooi.’
Billy Costacurta
Costacurta is voormalig speler van Milan AC. Tijdens
een interview zei hij dat toen hij besloot zijn
voetbalcarrière te beëindigen, de ‘kleedkamer’ die
hij verliet klaar was om LHBT’s op het veld te
accepteren. Hij zei dat dit het juiste moment was
om een verandering te teweeg te brengen.
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te zijn. In een exclusief interview met het Duitse
dagblad Die Welt reageerde Löw op deze
beschuldigingen. ‘Ik ben niet homoseksueel en draag
ook geen pruik. En ik heb er geen enkele moeite mee
als een van mijn spelers homoseksueel is.’
Thomas Hitzlsperger
Hitzlsperger was de eerste Duitse voetballer die
openlijk sprak over zijn seksuele geaardheid, ook
al kwam hij pas uit de kast nadat hij met
professioneel voetbal was gestopt. Sindsdien heeft
hij diverse initiatieven ondersteund tegen
homofobie in de voetbalsport in Europa.

Duitsland											
Manuel Neuer
Neuer is keeper bij Bayern Munchen en aanvoerder
van het Duitse elftal. Tijdens een interview zei hij
dat homoseksualiteit geen taboe meer is en dat de
homoseksuele gemeenschap in de voetbalwereld
een rolmodel nodig heeft: een speler die uit de kast
komt en de strijd aanvoert. ‘Hun seksuele voorkeur
maakt niet uit, het gaat om hun prestaties op het
veld. Fans zullen geen probleem hebben met hun
seksuele geaardheid. Voor hen geldt alleen hoe
goed ze presteren op het veld.’
Mario Gómez
Gómez speelt bij VfL Wolfsburg en in het Duitse
elftal. Hij zei dat openlijk homoseksuele spelers zich
waarschijnlijk beter zullen voelen als ze ‘uit de kast
komen’ en geen geheim meer met zich hoeven
meedragen. ‘Ze zullen zich vrij voelen.’ De Duitse
voetbalbond DFB had eerder aangegeven dat het
beter zou zijn om dit voor zich te houden, omdat het
schadelijk zou kunnen zijn voor hun carrière. Gómez
was het daar niet meer eens.
Joachim Löw
Löw is coach van het Duitse elftal. De zaakwaarnemer van Michael Ballack (voormalig lid van het
Duitse elftal) beschuldigde Löw ervan homoseksueel

Philipp Lahm
Lahm was een van de eerste spelers van het Duitse
elftal die zich openbaar uitsprak over tolerantie ten
aanzien van homoseksuele voetballers. In 2007 zei hij
‘Als een speler homoseksueel is, is hij nog steeds lid
van het elftal, en voor mij zou het geen enkel verschil
maken.’ Hij ontving de Tolerantia-Preis voor zijn
uitspraak.
Lukas Podolski
Over het uit de kast komen van Thomas Hitzlsperger
zei Podolski via Twitter: ‘Een dappere en juiste
beslissing. Respect, Thomas Hitzlsperger. Zijn
coming-out is een belangrijk teken in onze tijd.’
Thomas Müller
Müller sprak zich via Twitter/Facebook positief uit
over de actie tegen homofobie en seksisme van fans
van de club St. Pauli: ‘Zou ook een goed idee zijn
voor de afdeling Marketing van FC Bayern! Liefde is
liefde, ongeacht gender. In het voetbal hoort geen
plaats te zijn voor intolerantie.’
Nadine Angerer
Angerer is voormalig speler van het Duitse elftal.
Volgens de media kwam zij uit de kast als
biseksueel en spreekt ze in het openbaar over
onderwerpen zoals voetbal en gender. Zij zei
bijvoorbeeld dat ze zich zorgen maakte over
stereotypen als ‘Alle vrouwelijke spelers zijn
lesbiennes’ of ‘manwijven’.
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Groot-Brittannië										
Casey Stoney
Stoney speelt bij Arsenal en in het Engelse
nationale team. Ze weet al sinds haar 17e dat ze
lesbisch is en sprak zich in 2014 openlijk uit over
haar seksuele geaardheid. Ze ontmoette haar vrouw
toen zij beiden speelden voor Lincoln Ladies FC en
samen vormen zij een gezin met kinderen. Stoney
wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke
lesbiennes in haar land.

Chris Ramsey
Ramsey is voormalig trainer van Queens Park
Rangers en heeft in de pers gesproken over de
noodzaak om alle vormen van discriminatie in de
voetbalsport te bestrijden, inclusief homofobie en
seksisme.
Chris Hughton
Hughton is coach van Brighton and Hove Albion en
betuigde zijn steun aan de ‘Football v Homophobia’game van de club in februari 2016.

Alex Oxlade-Chamberlain en Theo Walcott
Oxlade-Chamberlain en Walcott zijn professionele
voetballers en Engels internationals die beiden
deelnamen aan de regenboogveters-campagne en
aan een Stonewall-reclame tegen homofobie.

Matt Jarvis
Jarvis speelt bij West Ham United, stond in 2013 op
de cover van het magazine Attitude en sprak over
hoe belangrijk het is dat professionele voetballers
bereid zijn uit de kast te komen.

Ellis Cashmore
Cashmore heeft veel onderzoek gedaan naar
homofobie in en rondom voetbalstadions. Hij kwam
tot de conclusie dat 91% van de 3500 mensen
waarmee hij communiceerde, er geen probleem
mee had als een voetballer homoseksueel is. Een
van de fans zou hebben gezegd: ‘Ik heb liever dat
een goede speler homoseksueel is dan dat een
slechte speler heteroseksueel is.’ Cashmore is van
mening dat homoseksuele voetballers hun
geaardheid geheimhouden omwille van de clubs.
‘Ze denken dat ze niet willen dat zij openlijk
homoseksueel zijn.’

Matt Bloomfield
Bloomfield is voetballer bij Wycombe Wanderers. In
2011 was hij de eerste professionele speler die het
handvest van de Britse overheid tegen homofobie
en transfobie in het voetbal ondertekende.

Danny Shittu en Shane Lowry
Shittu en Lowry zijn beiden professionele
voetballers bij Millwall FC en zijn te zien in een
videoclip uit 2014 waarin zij spreken over de
noodzaak om homofobie te bestrijden en de
activiteiten van hun clubs in dit kader te
ondersteunen.

Jess Fishlock
Fishlock is Welsh international en speelt bij Seattle
Reign FC in de VS. In 2015 kwam zij via de media uit
de kast. Zij drong aan op meer respect binnen het
voetbal en sprak over haar eigen ervaringen met
homofobie.
Lianne Sanderson
Sanderson is Engels international en middenvelder
bij Western New York Flash FC in de VS. Zij spreekt
zich al enkele jaren openlijk uit over
homoseksualiteit.

Emma Whitter
Whitter is spits bij Millwall Lionesses en sprak in
deze videoclip uit 2014 van Millwall FC over de
noodzaak om homofobie te bestrijden en over haar
eigen ervaringen toen zij uit de kast kwam.

Heroes of Football is een samenwerkingsproject van de
John Blankenstein Foundation (NED), KBVB (BEL), PrideSports (ENG), Universität Vechta (DUI), B Yourself (FRA), UISP (ITA) en EGLSF (EUR).

Frankrijk
Yoann Gourcouff
Gourcouff stond op de cover van het homomagazine
TETU in Frankrijk. Hij heeft geen enkel probleem met
homoseksualiteit.
Lilian Thuram
Thuram is voormalig Frans international en
wereldkampioen. Hij heeft een stichting opgericht
voor acceptatie in het voetbal en vergroot
regelmatig bewustwording van homofobie in de
voetbalwereld via de media: ‘Racisme of homofobie,
ik zie geen verschil.’
Thierry Henry
Henry is voormalig Arsenal-speler, Frans
international en wereldkampioen. Hij stelt
homofobie in het voetbal regelmatig aan de kaak.
Vikash Dhorasoo
Dhorasoo is voormalig Frans international en
tweevoudig wereldkampioen. Hij is sponsor van en
soms speler bij het activistenteam ‘Paris Foot Gay’.
Olivier Rouyer
Rouyer is voormalig Frans international, Frans
kampioen, teammanager en adviseur bij CANAL+. Hij
kwam in 2008, na zijn voetbalcarrière, uit de kast. Hij
vertelde dat hij in 1994 was ontslagen als
teammanager van AS Nancy Loraine vanwege zijn
seksuele geaardheid. Hij spreekt regelmatig in de
media over homofobie in het Franse voetbal: ‘De
voetbalwereld is te macho...’

Frédéric Thiriez
Thiriez is voormalig president van de Franse
voetbalbond LFP (2002–2016). Hij ondersteunde en
sponsorde vele acties rond bewustwording van
homofobie in de voetbalwereld. Hij heeft zich ook
vaak via de media over dit probleem uitgesproken:
‘Homofobie, op het veld en daarbuiten, dat moet
stoppen!’
Jean-Claude Hamel
Hamel is voormalig president van AJ Auxerre (1963–
2009), Frans kampioen in 1996. Toen hij het
handvest tegen homofobie in het voetbal
ondertekende, zei hij tegen de media: ‘We moeten
jonge spelers bijbrengen iedereen te respecteren.’
Alain Cayzac
Cayzac is voormalig president van PSG (2006–2008)
en heeft zonder aarzeling het Paris Foot Gay-team
gesponsord en ondersteunt deze maatschappelijke
organisatie bij het opzetten van educatieve
programma’s.
Louis Nicollin
Nicollin is president van Montpellier HSC (in 2012
Frans kampioen in de 1e divisie). Hij staat bekend
om zijn botheid in de media, en in 2009 werd hij
gestraft voor een homofobe uitspraak op tv. Na een
wedstrijd zei hij dat een speler een ‘petite tarlouze’
(mietje) was. Na gesprekken met LHBT-organisaties
bood hij openlijk zijn verontschuldigingen aan. Hij
stemde zelfs in om mee te doen aan een videoclip
van Paris Foot Gay, waarin hij zegt ‘Vergeet
homofobie, dat is alleen voor mietjes!’ .

Michel Hidalgo
Hidalgo was actief als speler en international
(1952–1966). Hij is vooral bekend als coach van het
Franse nationale team (1976–1984) en wordt
beschouwd als de man die ‘Les Bleus’ nieuw leven
heeft ingeblazen. Hij heeft actief het toernooi ‘b.
yourself’ voor jonge spelers in het stadion Parc des
Princes gesponsord en eraan deelgenomen in het
kader van een campagne tegen homofobie.
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