‘Ik ben nooit echt uit de kast
gekomen’
Hij trainde op zijn 17e al mee met
Bloemendaal Heren 1 en kwam
als B en A junior uit voor Oranje.
Tegenwoordig speelt hij weer voor
zijn oude club, eersteklasser Xenios.
Hockeyer Pepijn Keppel is zogezegd
goed ingevoerd in de hockeywereld.
Maar hockeyers die op mannen
vallen kent hij amper. “Blijkbaar is
de hockeywereld niet zo veilig als
het lijkt.”
Nee, zo open als hij er nu over praat
heeft hij niet altijd gedaan. Tegenover
zijn voormalig teamgenoten in Oranje
houdt hij zijn mond. “Daar draaide het
om presteren. Ik wilde geselecteerd
worden, mijn plek behouden. Ik was
bang dat zeggen dat ik homo ben
een teken van zwakte zou zijn. Dat
ik verwijderd zou raken van de groep
omdat ik anders ben. Ook zag ik de
jongens waar ik mee trainde maar een
keer per week. Dat maakte het ook
moeilijker om mezelf bloot te geven.

We kenden elkaar amper. Achteraf
gezien was ik misschien ook nog niet
klaar om uit de kast te komen.”
Iedereen weet het, denk ik
Bij de clubs waar hij speelt is dat
anders. “Je ziet je teamgenoten
vaker en kent elkaar goed. De sfeer is
relaxter. Daardoor durfde ik meer van
mezelf te laten zien. Ik ben nooit echt
uit de kast gekomen. Bij geen van de
clubs waar ik speelde. Meestal kwam
het terloops ter sprake. Als iemand
vroeg naar mijn vriendin dan vertelde
ik dat ik een vriend heb, of dat ik op
mannen val. Zo wist iedereen het op
een gegeven moment wel, denk ik.”
Open en veilig
Een geheim maakt hij er niet meer
van. “Kijk, de buitenwereld ziet het
probleem niet zolang er niet over
wordt gepraat. Veel homo’s voelen
zich niet veilig binnen een team. Er
wordt bijvoorbeeld gescholden met

het woord ‘homo’ en als je een fout
maakt dan ben je ‘gay’. Ook al is het
niet voor jou bedoeld, je voelt je niet
helemaal welkom. Dat verandert
alleen als erover gepraat wordt. Als je
weet dat je teamgenoten homo-zijn
ok vinden.”
Dat is ook precies wat Keppel doet
als trainer van Bloemendaal C1. “De
jongens weten dat ik homo ben.
Doordat ik me als trainer kwetsbaar
opstel, durven de jongens zich ook
kwetsbaar op te stellen. Soms komen
ze naar me toe omdat ze hun verhaal
kwijt moeten. Bijvoorbeeld omdat
ouders gaan scheiden en het thuis
en op school niet lekker gaat. Dat ze
hun verhaal bij me doen zie ik als een
teken dat de sfeer binnen het team
open en veilig is.”
1.000 leden, maar geen homo
Die veiligheid is lang niet overal te
vinden. Keppel is goed ingevoerd in
de hockeywereld. Maar homo’s, hij kent
ze amper. Blijkbaar is de hockeywereld
niet zo veilig als het lijkt. Daarom zet
hij zich in voor de John Blankenstein
Foundation. Als ‘ervaringsdeskundige’
geeft hij bestuurders en trainers nieuwe inzichten om te zorgen dat ook
sporters die ‘anders-zijn’ met plezier
op het veld staat. “Ongeveer 1 op de
10 is homo. Een vereniging met 1.000
leden waar geen homo’s spelen? Dat
bestaat gewoon niet.”

Verenigingstraject Sport voor iedereen
De Academie voor Sportkader (ASK) van
NOC*NSF organiseert het verenigingstraject
Sport voor iedereen. Een verenigingstraject
waarin je leert om te zorgen dat iedereen met
plezier op het veld staat. Om je aan te melden
voor het traject Sport voor iedereen stuur je een
e-mail naar opleidingen@nocnsf.nl. Voor meer
informatie zie www.academievoorsportkader.nl.
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