
Komend weekeinde kleurt
Amsterdam weer roze
tijdens de Gay Pride. Wat
zijn het voor jongens en
meisjes die daaraan mee
doen? En wat voor leuke
dingen doen ze door het jaar
met elkaar? Vandaag: Gay
Swim Amsterdam. 
tekst FRANS BOSMAN
CORRIE VERKERK 
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OP DE rand van het zwem-
bad prijkt een blauw bad-
eendje. Normaal staat
het op het startblok, zegt

de trotse eigenaar. “Het is mijn
mascotte, ze gaat overal naar toe, al
vijf jaar.” Het is maandagavond in
het Sloterparkbad. De mannen en
vrouwen van Gay Swim Amster-
dam (GSA) trekken hun baantjes.
Aan de kant staat trainer Cor van
Zeventer. “Zelf ben ik geen homo
maar ik sta straks wel op onze boot
bij de Gay Parade. Ik schaam me
nergens voor.”

De GSA is een beetje HoLeBiHe:
voor alle seksuele gezindten. Mi-
chiel Thunnissen (46) zwemt al
vier jaar bij de club. “We hebben
een gay identiteit maar iedereen is
welkom. Er zwemmen ook een
paar hetero’s mee. Waarom? Om-

dat ze de sfeer bij ons gewoon pret-
tig vinden.”

Het was de afgelopen weken
hard trainen voor de Eurogames
die half juli in Antwerpen werden
gehouden. Sommigen  schieten
nog steeds razendsnel door het wa-
ter. “Beetje rustig,” roept Van Ze-
venter. “Spaar je krachten.” 

Een aantal van zijn instructies
gaat Robert Meulenbroek, een van
de zwemmers, te snel. “Veel te in-
gewikkeld, ik wil gewoon naar de
overkant zwemmen.”Valse be-
scheidenheid want Meulenbroek,
al zo’n twaalf jaar lid van GSA, be-
hoort tot de kernploeg.

De mannen dragen identieke
zwembroeken, de letters GBA er-
op. De dames dragen donkere bad-
pakken. Ilse Volkstedt (44) is een
van hen. In totaal zwemmen en po-
loën er zo’n vijftien vrouwen mee.
Ilse zwemt al vanaf haar derde. Ook
tijdens de Gay Games was ze van de
partij. Met de dames van de estafet-
te won ze zelfs een medaille. “Wel-
ke? Ik kan het me gek genoeg niet
meer herinneren. Ik weet wel dat
we dolgelukkig waren dat we van
de Amerikanen wonnen. Die zijn
altijd zo fanatiek.”

Michiel Thunnissen zou meer
vrouwen leuk vinden. Eigenlijk ie-
dereen wel. Misschien wel fiftyfif-
ty  maar of dat ooit zal lukken.

De waterpoloërs trainen twee-
maal per week. De zwemmers  vier
keer. Twee keer in het Sloterpark-
bad en twee keer in het Marnixbad.
Daar is het eigenlijk het leukste,

zegt Cecil Bulo (35), die de pr voor
de club verzorgt en onder wiens
portefeuille ook het BlubBlad valt.
“In het Marnixbad wordt na afloop
meestal nog wel een biertje ge-
dronken, en dan gaat het heus niet
alleen over zwemmen.” Bij het
Sloterparkbad zijn na tienen alle
deuren gesloten. Niet echt uitnodi-
gend voor een afterparty. 

De club is bedoeld voor begin-
ners en gevorderden. Ieder krijgt
naar eigen kunnen een baan toege-
wezen. Baan 1 is voor de traagsten.
Niet iedereen hoeft immers top-
sporter te zijn. De leden zijn ook
van alle leeftijden. De jongste is 23,
de oudste 59. In totaal telt de club
zo’n honderd leden van wie 35 al-
leen waterpolo spelen. De polospe-
lers organiseren tijdens het Pride-
weekeinde een toernooi in het
Sloterparkbad.De Prideboot heeft
het zwembad als thema en de
zwemmers gaan in speciaal be-
dachte choreografieën wedstrij-
den uitbeelden in slow motion. 

Iedereen heeft wel een eigen re-
den om voor het zwemmen te kie-
zen. In het BlubBlad vertrouwen
sommigen hun diepste zwemfan-
tasieën toe aan de lezers.  Zoals
Bart te Plate, ooit elfde op de hon-
derd meter schoolslag op de Gay
Games. “Mijn eerste zwemerva-
ring? Onder water zwemmen met
Sandokan in een jeugdige droom.”

www.gayswimamsterdam.nl

Morgen: line dance
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derd was van de woordenwisseling,
was er toch geen enkele agent die
op tijd zag wat er gebeurde en kon
de jongen ontkomen. 

Vreemd, vindt Pieper: “Heel
stoer dat ze daar staan hoor, maar
er was niemand die er achteraan
ging rennen. Wat schiet je dan op
met zo’n actie, denk ik dan.” 

Hilgeman werd het eerst geïn-
formeerd door Pieper, maar vertelt
niets te kunnen doen: “Die jongen
was toen al lang weg.”

Bij de evaluatie op bureau Prin-

sengracht –het is inmiddels twee
uur ’s nachts – wordt moe –“vooral
moe van het lullen’’ – maar tevre-
den geconcludeerd dat de actie
meer dan geslaagd is. 

Er werd zo enthousiast gerea-
geerd, dat een vervolgactie waar-
schijnlijk snel plaatsvindt en dan
zal worden uitgebreid naar andere
locaties, zoals de Zeedijk en de
Warmoesstraat. 

Alleen moet dan wel duidelijker

worden gemaakt dat het geen wer-
vingsactie is. Veel agenten vertel-
len dat mensen dat aanvankelijk
wel dachten. Drie keer hebben ze
vanavond het wervingsnummer
mogen uitdelen. 

Niet de bedoeling, wel leuk mee-
genomen.

Roze in Blauw zal dit jaar sowie-
so weer op de Gaypride staan, die
donderdag weer van start gaat. En
dan met leuke gadgets, vertelt Lust
en enthousiast laat ze haar ‘ flik-
kerindicator’, zien een stickertje
achterop haar telefoon dat – hoe
kan het ook anders – roze en blauw
oplicht als de telefoon gaat. 

En nee, geen boot voor Roze in
Blauw, hoezeer Boutkan er ook op
aandringt. 

Lust: “We willen geen karikatuur
worden van onszelf. En wat moet
dan de hele tijd doen op zo’n boot?
Bier drinken? Zwaaien? Of dan-
sen? Nee, dat zou te carnavalesk
worden en is gewoon niet professi-
oneel.”

“Zo en nu nog even lekker de Re-
guliersdwars in jongens,” grapt
Hilgeman. Maar zijn collega’s rea-
geren minder enthousiast. Het
werk zit erop en men gaat netjes
naar huis. 

Volgend weekend misschien.
Een echte club, met verenigingszwembroek. F O T O  J A N  VA N  B R E D A

‘Ik wil gewoon naar de 
overkant zwemmen’

I N  R O Z E  V E R B A N D

    worden geweerd

F O T O  M A A R TJ E  B L I J D E N S T E I N

‘AFLEBBEREN 
DOE JE MAAR IN
JE EIGEN TIJD’

‘Wilde dieren de tent uit’ stadsdeel
Zuideramstel de evenementenver-
gunning van het circus in te trek-
ken wegens dierenleed. Maar het
stadsdeel antwoordde dat dieren-
welzijn geen rol speelt bij het verle-
nen van vergunningen. Een woord-
voerster benadrukt wel dat het
stadsdeel achter het verzoek van de
gemeente staat om wilde dieren in
het circus te verbieden. 

Morgen, bij de première, zullen
leden van de actiegroep Circus-
leed, verkleed als wilde dieren, fly-
eren bij de ingang van het circus.
Alex Romijn van de actiegroep zegt
bezoekers niet de toegang te willen

beletten. “Dat is onze methode
niet. We hopen wel dat mensen, als
ze goed zijn geïnformeerd, een vol-
gende keer niet naar het circus
gaan.” 

Circus Renz betreurt het dat
Amsterdam het circus liever ziet
gaan dan komen. “Wij komen graag
in Amsterdam,” zegt een woord-
voerder. “Deze stad is voor ons erg
belangrijk.” Volgens hem heeft het
geen zin eindeloos te discussiëren
over dieren in gevangenschap. “Al
onze dieren zijn gezond. Als ie-
mand twijfels heeft, moeten ze zelf
maar komen kijken. Onze stallen
zijn gewoon open.” 

Van een verslaggeefster

AMSTERDAM – Tijdens de
Gay Pride in Amsterdam wordt
een hommage worden ge-
bracht aan de eerder deze
maand overleden ex-burge-
meester Schelto Patijn.

Dat gebeurt vrijdag bij het podium
op het Rembrandtplein. De aan-
wezigen zullen een minuut stilte
houden en een toost uitbrengen
op de oud-burgemeester. 

“We gaan hem eren voor al zijn
goede werk voor de emancipatie
en de zichtbaarheid van de gayge-
meenschap van Amsterdam,” al-
dus een woordvoerder van Gay
Business Amsterdam. Patijn
maakte zich in 1998 sterk voor de

organisatie van de Gay Games in
zijn stad. Toen het toernooi vlak
voor de start in de problemen
dreigde te komen door een finan-
cieel tekort van 3,5 miljoen euro,
zorgde Patijn voor financiële
steun. Bij de openingsceremonie
noemde hij Amsterdam the gay
way to Europe.

Behalve de Canal Parade, die za-
terdagmiddag vanaf twee uur via
de Prinsengracht, de Amstel en de
Oudeschans door de stad vaart,
zijn er nog  vele andere activitei-
ten tijdens Gay Pride. 

Zo zijn er straatfeesten, waar-
onder een groot vrouwenfeest in
de Paardenstraat, een Caribbean
Party in de Reguliersdwarsstraat,
de grote Travestie Playbackshow
en een sterrengala op het Amstel-

podium en een piratenfestival in
de Halvemaansteeg. Op het Am-
stelveld is een dance-evenement
en op de Westermarkt het Sum-
mercamp Festival. Alle activitei-
ten vinden vrijdag en zaterdag
plaats. Vrijdag beginnen de
feesten op zeven uur ’s avonds en
eindigen ze om middernacht. Op
zaterdag kan men op alle locaties
al om  één uur ’s middags terecht.
Zondag is het grote slotfeest bij de
Stopera, van twee uur ’s middags
tot tien uur ’s avonds.

Voorafgaande aan Gay Pride
wordt donderdagavond van zes
tot twaalf uur Grey Pride gevierd
voor het Paleis van de Weemoed
aan de Oudezijds Voorburgwal,
met onder meer de 76-jarige tra-
vestievedette Michelle DuBarry.

Gays eren Schelto Patijn 
           in voorwaarden vergunning


