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Voetbal is de mooiste sport die er op aarde
bestaat. Samen met je team ga je tot het
uiterste om te winnen. Samen vier je
overwinningen, samen deel je ook de
teleurstelling bij verlies.
Als jongen droomde ik er al van om
profvoetballer te worden en die droom werd
werkelijkheid. Geboren in München, speelde
ik bij verschillende grote profclubs zoals FC
Bayern München, Aston Villa, VfB Stuttgart
en SS Lazio. Ik speelde 52 keer voor het
Duitse nationale team en scoorde zes
doelpunten.
Dag in dag uit was er niks anders in mijn
leven dan voetbal. Tijd voor iets anders had
ik niet. Pas later tijdens mijn voetbalcarrière
was ik zeker over mijn homoseksualiteit.
Ik kende geen enkele andere voetbalspeler
die er openlijk voor uitkwam dat hij
homoseksueel was.
Toen ik besliste om publiekelijk uit de kast
te komen, was ik niet zeker of er negatieve
reacties zouden zijn. Vandaag kan ik zeggen
dat de reacties overweldigend positief
waren en dat sommigen me een ‘Held’
noemen.

Kort na het einde van mijn voetbalcarrière
besliste ik om te werken als voetbalexpert
voor Duitse en buitenlandse TV zenders.
Tijdens de zomer van 2016 ging ik aan de slag
bij mijn vroegere club VfB Stuttgart. In geen
enkele van mijn jobs na mijn voetbal-carrière
maakte het uit of ik homo of hetero was.
Er openlijk over praten hielp me enorm en ik
weet dat dit niet gemakkelijk is voor iedereen.
Dit is de reden waarom ‘Heroes of Football’
een speciale toolkit ontwikkelde voor
iedereen die van voetbal houdt en meer wil
weten over dit onderwerp.
Speler, coach, vader, moeder of een supporter…
De toolkit is er voor iedereen. Deze werd
opgesteld om het debat te openen over
alles wat met seksuele geaardheid en
genderidentiteit in voetbal te maken heeft.
Lees de toolkit, bekijk de video’s, speel de
spellen of ervaar de Virtual Reality video.
Wie je ook bent, van wie je ook houdt, boven
alles hou je van voetbal en je bent altijd
deel van het ‘team’.
Sportieve groet,
Thomas Hitzlsperger

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).

