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DEAL VAN DE DAG
UNIVERSAL NAILS: 

FULL BODY SPRAY TANNING NU SLECHTS €12,50! 

Spray tanning is de veiligste manier om bruin te worden. De 
aangename spray wordt over het gehele lichaam gespoten. 

Je bent bruin zonder zon in no time!

In Amsterdam kun je bij Universal Nails aan de Kinkerstraat 
terecht voor spray tanning. Voor ieder huidtype heeft 

Universal Nails een geschikte behandeling.

Bestel de voucher op www.savemyday.nl

Voetbalclub wil
meer uit de kast 
Meerdere voetbalverenigingen
hebben interesse getoond in de
aanpak van ASV De Dijk om
homofobie op en rond het voet-
balveld aan te pakken. De ama-
teurclub in Amsterdam Noord
profileerde zich ruim een maand
geleden als de eerste homovrien-
delijke voetbalclub en organiseer-
de een Gay Sportcafé in de voet-
balkantine. “Meerdere voetbal-
verenigingen hebben ons bena-
derd. Ze willen dit ook doen”,
zegt Stephan Bon, bestuurslid
maatschappelijke ontwikkeling
bij de amateurclub. “Clubs uit de
buurt en een uit Den Haag. En
dat is meteen het belangrijkste
dat het tot nu toe heeft opgele-
verd; het onderwerp is bespreek-
baar gemaakt.” 

Onder de leden van ASV De
Dijk is de laatste weken veel
gesproken over de stap van het
verenigingsbestuur om openlijk
en structureel werk te maken van

homotolerantie. “Tijdens de
ledenvergadering kwamen vra-
gen over of we een homoclub
worden en of je alleen hier mag
voetballen als je homoseksueel
bent”, zegt Bon. “Ik heb uitgelegd
dat dit niet het geval is. Er is
eigenlijk niets veranderd. We
stonden altijd open voor homo’s,
alleen nu meer expliciet. Sommi-
gen vinden het moeilijker dan
anderen, net zoals in de maat-
schappij het geval is.” Niemand
heeft zijn lidmaatschap opge-
zegd, zegt Bon. 

Ook de John Blankenstein
Foundation (JBF) die zich inzet
voor sociale acceptatie van
homo’s in de sport, merkt dat de

stap van ASV De Dijk clubs aan
het denken heeft gezet. Zo werd
de stichting uitgenodigd op een
ledenvergadering van H.E.T.T.,
een belangenvereniging voor
voetbalverenigingen die uitko-
men in de Hoofd-, Eerste-, Tweede
of Topklasse. Leden zijn onder
meer Blauw-Wit Amsterdam en
Zeeburgia. “Op de vraag of ze
homo’s binnen het voetbal ken-
den, kreeg ik nee te horen”, zegt
JBF-voorzitter Karin Nederpelt-
Blankenstein. “Ze durven er niet
over te spreken. Wel waren ze
geïnteresseerd in hoe dit veran-
derd kan worden. Ik heb ons vijf-
stappenplan uitgedeeld. We laten
het verhaal eerst bij ze landen.
Na de winterstop benader ik ze
opnieuw.”

Na het ‘uit de kast komen’ van voetbalclub ASV De Dijk tonen
meer verenigingen interesse om homofobie op en rond het veld 
actief aan te pakken Homoseksualiteit is bespreekbaar geworden

Wie knallend het nieuwe jaar
wil inluiden, kan op 1 januari
2012 terecht in de Gashouder
voor Awakenings. Het is de
eerste keer dat Monumental
Productions dit technofeest op
de eerste dag van het nieuwe
jaar organiseert. Vanaf vier
uur ’s middags vermaken bin-
nen- en buitenlandse techno-
helden je twaalf uur lang.
Artiesten zoals Ben Sims,
Karotte, Len Faki, Pan Pot en
Adam Beyer worden
ingevlogen uit landen als
Engeland, Duitsland en

On the guestlist

Zweden. Ook Nederland is verte-
genwoordigd met Egbert en dj
Melon. Bezoekers die voor 18.00
uur binnen zijn krijgen een
exclusieve Awakenings muts.

  Winnen
Gratis naar de hipste feesten? Dat kan met

Metro. Geef antwoord op de volgende

vraag en wie weet win jij twee kaarten

voor Awakenings op 1 januari. Hoeveel

acts staan er op het podium van Awake-

nings op nieuwjaarsdag? Stuur je ant-

woord naar gastenlijst@metronieuws.nl

en vergeet daarbij niet je naam, leeftijd

en telefoonnummer te vermelden. 

VALERIE KUYPERS/ANP

Burgemeester
bezoekt 
Occupy’ers

Burgemeester Eberhard van der Laan bezocht zaterdag het
tentenkamp van Occupy Amsterdam op het Beursplein. Hij heeft
met de ongeveer vijftig demonstranten afgesproken dat de over-
last voor vandaag aangepakt moet zijn. Het gaat dan om het ver-
kleinen van het tentenkamp en het verwijderen van het afval. Ook
wil Van der Laan dat de demonstranten beter toezien op het alco-
hol- en drugsverbod in het kamp en verbiedt hij de betogers
kampvuren te maken en na tien uur ’s avonds muziek te draaien.

Occupy. Ultimatum

Burgemeester Van der Laan bracht zaterdag een werkbezoek aan het Occupy-kamp op het Beursplein. 

“Meerdere
voetbalverenigingen
hebben ons benaderd.
Ze willen dit ook doen.”
STEPHAN BON, ASV DE DIJK

Knal nieuwe jaar in
met Awakenings

Lichtshow tijdens
Awakenings.
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“Vuurwerk terug
naar Sloterplas”
OPROEP. Stadsdeel Nieuw-West
wil Koninginnedag weer afslui-
ten met vuurwerk aan de Slo-
terplas. Enkele jaren geleden
werd deze traditie verboden
door de burgemeester zonder
dat het ooit problemen had ge -
geven, stellen de partijen in de
deelraad. Zij sturen binnen kort
gezamenlijk een brief aan Van
der Laan. Stadsdeelvoorzitter
Baâdoud zegt eerder al in ge -
sprek met hem te gaan. METRO

Weer geschoten 
in wijk de Pijp
ZWAARGEWOND. Bij een schietin-
cident in de Pijp in Amsterdam
is gisteren een man zwaarge -
wond geraakt. Er zijn twee
man nen van 24 en 30 jaar aan-
gehouden. Het slachtoffer
werd neergescho ten in de Fer-
dinand Bolstraat, ter hoogte
van de Albert Cuyp straat. Vol-
gens de politie gaat het om een
ruzie tussen twee groepen. Het
is het vierde schiet inci dent in
korte tijd in de Pijp. METRO

Dode in water
Mauritskade 
LIJK. In het water bij de Mau -
rits kade in Amsterdam is gis -
ter ochtend het stoffelijk over-
schot van een man gevonden.
Een wandelaar zag het lijk om
half tien drijven en alar meerde
de politie. Deze heeft het
lichaam ter hoogte van het Tro-
penmuseum uit het water ge -
haald. De identiteit en de
doods oorzaak zijn nog niet
bekend. METRO

Kort nieuws

Nieuws

Mister and Mississippi
heeft zaterdag in de Melk-
weg de Amsterdamse Pop -
prijs gewonnen. Zij zijn
hiermee de Amster damse
afgevaardigde voor de
Sena Performers POPnl
Award 2012. METRO

Een 56-jarige man uit Am -
stelveen is zaterdag aan-
gehouden op Schiphol
om dat hij de belasting -
dienst nog 30.000 euro
aan sociale premies schul-
dig was. Na een nachtje in
de cel heeft de man de
boete betaald. METRO

Bij een uitslaande brand
in de Kanaalstraat in Am -
sterdam is zaterdag een
vrouw gewond geraakt.
Zij is met brandwonden
en rookinhalatie naar het
ziekenhuis ge bracht.
Omliggende wo ningen
werden tijdelijk ontruimd.
De oorzaak van de brand
is onbekend. METRO
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