
 

    

          

Deze week was het exact één jaar geleden dat een persbericht de voetbalwereld op zijn kop zette. De 
eerste LHBT voetbalfancub in Nederland en dan ook nog bij ADO Den Haag! De pers trok alle registers 
open om “de Roze Règâhs het vuur aan de schenen te leggen. Conclusie na één jaar: test doorstaan. 
Nog altijd komen er verzoeken binnen om interviews te geven, maar de focus ligt na de introductie op 
andere zaken. 

In deze Nieuwsbrief willen we kort een paar zaken de revue laten passeren van wat we bereikt hebben 
en wat we niet bereikt hebben. Tevens vragen wij tot slot uw medewerking om donateur te worden van 
de Roze Règâhs en lanceren we na een uitgebreide test de vernieuwde website.  

• De Roze Règâhs zijn inmiddels getransformeerd tot een Stichting met oprechte doelstellingen  
en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

• Het aantal “leden” op de besloten Facebook site is inmiddels 58. 
• Gesprekken met ADO Den Haag: Er is een groot verschil tussen de gesprekken met de 

Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij en de BVO ADO Den Haag. 
• Er heeft één gesprek plaatsgevonden met de KNVB in Zeist. 
• Inmiddels heeft ook PSV een eigen LHBT fanclub. Bij de introductie in Eindhoven was een 

delegatie van de Roze Règâhs aanwezig. 
• De Roze Règâhs waren aanwezig tijdens diverse discussieavonden met als thema 

“Homoacceptatie in de sport”, o.a. in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Berlijn. 
• De uitwedstrijden worden, met wisselende belangstelling, bekeken in Café Vroeger Was Je 

Anders.  
• Deelname aan de wekelijkse Sp!ts toto, met John de Wolf, Kim Holland en Vincent Bijlo. 
• Gesprek met John Blankenstein Foundation. 
• ADO Den Haag in de Maatschappij wint de Gemeentelijke John Blankenstein Prijs, o.a. 

vanwege haar initiatief met de Roze Règâhs. 
• Alle stewards en leiders bij ADO Den Haag deelgenomen aan een workshop hoe om te gaan 

met homoseksualiteit binnen het voetbal. 
• Medewerking aan NTR Schooltelevisie programma: “Homo’s houden ook van voetbal!” 
• Samenwerking met andere supportersverenigingen is helaas nog nihil. 
• Intensief contact met Queer Football Fans, middels congressen in Karlsruhe en Keulen. 
• Publicatie van halve pagina in de ADO Den Haag Courant over de Roze Règâhs. 
• Lid van FARE en Football fans against Homophobia. 
• Tot twee maal toe mislukte een banner actie in het stadion. 
• Deelname aan de CSD in Berlijn en Keulen en aanwezig op de Roze Zaterdag in Eindhoven en 

op Internationale Vrouwendag. 
• Goede samenwerking met COC Haaglanden 
• Verzoeken tot deelname aan lezingen, tentoonstellingen, hulpverlening, afstudeeropdrachten. 
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De uitdaging voor het komende jaar . 

Homoacceptatie binnen het voetbal en ook bij niet te onderschatten delen binnen ADO Den Haag is 
geen “normaalste zaak” van de wereld. Tot tweemaal toe is een van te voren afgesproken banneractie 
uit de hand gelopen. De eerste actie tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, werden wij vlak 
voor rust ernstig bedreigd, uitgescholden op de meest kwalijke wijze en daar waar de één vluchtte, de 
ander de daders (gewoon mede ADO Den Haag “supporters”) nog tot kalmeren maande, moest het 
spandoek met naast het logo van de Roze Règâhs de tekst: 100% voor ADO Den Haag, 100% tegen 
Homofobie” verwijderd worden. Na een gesprek met ADO Den Haag, inclusief de (inmiddels ex-) 
Algemeen Directeur Piet Jansen, supporterscoördinator Koos Roeg en manager Stadion en Veiligheid 
Marcel van der Holst werd afgesproken dat een aangepaste banner tijdens de wedstrijd ADO Den 
Haag - PEC Zwolle, onder begeleiding en bewaking van stewards opgehangen kon worden. Ook deze 
actie faalde al na vijf minuten toen supporters van Midden Noord het doek eenvoudigweg zelf 
verwijderden. Opmerkelijk in dit verband is de geregisseerde verwijdering van de banners, op foto en 
film vastgelegd en de met name Poolse invloed van Legia Warschau fans) De daders hing een 
stadionverbod boven het hoofd, maar mede op advies van de Roze Règâhs is besloten om de heren 
met ons in gesprek te laten komen. Wat via enkele telefoongesprekken ook gedaan is. Uiteindelijk 
leidde  twee dieptepunten ook naar een moment, waarvoor wij er zijn, om met elkaar in gesprek te 
raken en elkaar te accepteren. De uitdaging voor het komende jaar is om de prille contacten van 
onderuit uit te bouwen en zorg te dragen dat de banner van de ons dit jaar wel een hele wedstrijd blijft 
hangen. 

Gesprek met de KNVB 

De kracht van het herhalen van de boodschap. Tot op heden is uit niets gebleken dat de KNVB 
daadwerkelijk weet wat er leeft onder LHBT voetbalfans, welke uitstraling dat heeft op andere delen 
binnen de voetbaltak. Een voetballer zal eerder uit de kast komen, als hij weet dat er langs het veld ook 
acceptatie is. De deelname aan de Gay Pride in Amsterdam was in onze optiek een stukje showtime 
voor de buitenwereld. Het is puur en alleen aan de heer Michael van Praag te danken dat dit 
onderwerp nog op de agenda staat. De uitdaging voor het komende jaar  is dit onderwerp nog meer 
en rechtstreeks met de KNVB te bespreken. Tot onze spijt heeft de KNVB enige vorm van financiële 
ondersteuning geweigerd.  

Overleg Groep Supporters 

Dit supportersoverlegorgaan van ADO Den Haag bespreekt 1 x per zes weken de situatie binnen de 
club. Uitgenodigd zijn alle supportersvereniging aangesloten bij ADO Den Haag. Ook de Roze Règâhs 
worden inmiddels uitgenodigd. Gezien de gespannen situatie hebben wij de eerste twee overleggen 
aan ons voorbij laten gaan. De uitdaging voor het komende jaar  door de verbeterde contacten met 
de supporters, wel onze gezichten te laten zien en daar mee te denken met het wel en wee van onze 
club. Met nadruk staat, ook wat ons betreft, in dit overleg homoacceptatie NIET op de agenda, daar zijn 
andere kanalen voor. Als wij gewoon als ADO Den Haag-fanclub meedoen en praten en als zodanig 
geaccepteerd worden is dat al een grote prestatie op zich. 

 



Gemeente Den Haag 

De contacten met de gemeente Den Haag zijn prima. In onze stad van Vrede en Recht moet iedereen 
zich thuis voelen. De kosten die de Roze Règâhs gemaakt hebben om zich te verenigen tot een 
Stichting, via en notariële acte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zijn door de gemeente 
Den Haag gesubsidieerd. Alle overige kosten die wij gemaakt hebben zijn, zoals banners, reiskosten, 
website, overnachtingskosten, promotiemateriaal, bloemen e.d. zijn door individuele personen en of 
bedrijven betaald. Uitdaging voor het komende jaar  is, middels de werving van donateurs en 
adverteerders iets meer (financiële) zelfstandigheid te krijgen en daardoor beter in staat te zijn om aan 
onze doelstellingen te voldoen. 

Donateurs: Een vriendelijk verzoek aan een ieder di e ons, onze doelstellingen een warm hart 
toedraagt om donateur te worden van de Stichting de  Roze Règâhs. Voor slechts het minimale 
bedrag van € 10,00 per jaar bent u donateur, meer m ag natuurlijk ook!! Ga naar de website 
www.rozeregahs.nl  en klik op de button WORD DONATEUR. De bijdrage kunt u ook direct 
storten op rekeningnummer NL84RABO 0158437276 t.n.v . Roze Règâhs. 

Heeft u wellicht een bedrijf of kent u een bedrijf dat zijn logo op onze website wil plaatsen, zoals dit ook 
gedaan is door Hotel Mimosa, Café Vroegers Was Je Anders en Notariskantoor Ellens en Lentze. Een 
kleine banner kost € 50,00 per jaar en een dubbel banner € 100,00 per jaar, exclusief BTW. U ontvangt 
hiervoor een officiële factuur. Meer informatie via info@rozeregahs.nl. 

Tevens zouden wij deze eerste Nieuwsbrief af willen sluiten met het verzoek of er mensen zijn die af en 
toe, op vrijwillige en ad hoc basis iets willen doen voor de Roze Règâhs. Hetzelfde emailadres staat 
daar voor open. U kunt ons ook vinden en “liken” op www.facebook.com/rozeregahs of via de besloten 
groep. 

Nieuw het komende seizoen is onze eigen Roze Règâhs Eredivisie voorspelling. Een heerlijk jaar lang 
gratis meedoen en kijken wie de meeste voetbalkennis heeft of gewoon het gelukkigst is in het spel. 
Voor de winnaar ligt er naast de eeuwige roem een origineel ADO Den Haag thuisshirt te wachten! Doe 
mee en meld je aan via: www.kicktipp.de/eredivisierozeregahs 

Wij danken u voor de support het afgelopen jaar. Net als jullie zijn wij benieuwd naar de prestaties van 
onze groen gele formatie en de nieuwe situatie onder de eigenaar United Vansen International Sport. 
Zondag 10 augustus staat de eerste wedstrijd op het programma tegen Feyenoord. Nog even genieten 
van de zon en graag tot ziens en horens.



 

    www.rozeregahs.nl 

Afsluitingsavond Roze Règâhs in een stampvol café VWJA, met Kim Holland. 

Foto linksonder: De Nederlandse ambassadeur in Duitsland tijdens de CSD 

Berlijn. Foto onder:  Alle Europese roze fanclubs verenigd in Keulen. 


