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WIN :

JOUW IPAD MINI

De vertrouwde iPad in kleiner formaat
> Krant van West-Vlaanderen pagina 31

PUZZEL MEE... 

EN WIN

een Philips stoomstrijkijzer, 
een Sony walkman, een Philips friteuse of een
Samsung Galaxy tablet 
> KW TEEVEE pagina 19-20

Binnenin

Deze week 
WIN

5 cd’s Serious Beats 74

WIN ELK UUR

Brugge Goud kaas en een fles 
Brugse Zot

BELANGRIJKE MEDEDELING

ANNULATIE
ZOMERZOEKTOCHT
STAVELE
Door problemen op het parcours van de
zomerzoektocht Stavele werd deze
zoektocht geannuleerd. 

> Meer info hierover lees je op pagina 9
van Krant van West-Vlaanderen. 

Onze excuses voor dit ongemak. 

DB32/471931G3

NV West-Vlaamse
Media Groep

Krant van West-Vlaanderen
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

tel. 051 26 65 55, fax 051 26 65 87
Algemeen: info@kw.be

Redactie: redactie@kw.be
Promotie: promotie@kw.be

COLOFON

078 35 33 13
Vragen in verband met een abonnement,
enkel op bovenstaand nummer of info@abonnementen.be.
• 1 jaar (50 weken): € 126
• 6 maanden (25 weken): € 66
• 3 maanden (13 weken): € 35
IBAN: BE57 4721 0111 8135
BIC: KREDBEBB  (472-1011181-35)

ABOLIJN

Algemeen directeur-verantwoordelijke uitgever: 
Eddy Brouckaert
Weidestraat 43, 8800 Roeselare
Chef nieuws:
Jan Gheysen
tel. 051 26 66 44
• e-mail: jan.gheysen@kw.be
Chef KW:
Sandra Rosseel
tel. 051266274 - gsm 0475307664
• e-mail: sandra.rosseel@kw.be
Chef sport :
Wouter Vander Stricht
tel. 051 26 62 55 - gsm 0497 26 32 00
• e-mail : wouter.vander.stricht@kw.be

Verantwoordelijke uitgever:
Jean Herreboudt
tel. 051 26 62 83  / gsm 0476 91 87 15
• e-mail: jean.herreboudt@kw.be

Redacteur:
Stefan Vankerkhoven
tel. 050 44 21 57 - gsm 0475 74 17 59
• e-mail: stefan.vankerkhoven@kw.be

Sport: 
Olivier Volckaert
tel. 051 26 65 03 - gsm 0476 36 02 94
• e-mail : olivier.volckaert@kw.be

Brugsch Handelsblad 
Krant van West-Vlaanderen

@BrugschHblad
@kweeet
@PromotieKW

Publiciteit: 
Jean De Vriese 

0474 26 61 74
• e-mail: jean.de.vriese@kw.be

Stephanie Tanghe 
0474 01 39 21
• e-mail: stephanie.tanghe@kw.be
Sales & Marketing: 
Pedro Quinten
tel. 051 26 65 20 - gsm 0495 84 81 32
• e-mail: pedro.quinten@kw.be
Verkooppromotie : 
Rik Brackx
tel. 051 26 66 00 - fax 051 26 68 44
• e-mail: rik.brackx@kw.be
Uitgeverij:
Roularta Media Group nv
Btw-nr. BE434.278.896
HR Kortrijk 115.456
Drukkerij:
Roularta Media Group nv

DB22/474865G3

REPORTAGE

DOOR OLIVIER NEESE

Of Brian Rotsaert (28) en Kjell De
Gruytter (26), twee Sijselenaars
die nu in Adegem wonen, het eerste

en enige homokoppel in het voetbal vor-
men, weten we niet, maar ze zijn in ieder
geval wel de eersten die openlijk hun ver-
haal doen. “Toen de interviewvraag kwam,
heb ik er eigenlijk niet lang over moeten
nadenken”, vertelt Brian Rotsaert. “Zowel
in het veld- als het zaalvoetbal weet ieder-
een het al, ook de meeste tegenstrevers, en
tot op vandaag – hout vasthouden – heb ik
nog geen enkele negatieve reactie gekregen.
Bij VK Akkers Middelburg, de club van
mijn hart en waar ik allicht nooit weg zal
gaan, is dit totaal geen probleem. Misschien
kunnen wij en onze club een voorbeeld zijn
voor andere spelers op het provinciale ni-
veau.”
Angst voor negatieve reacties houdt heel
wat voetballende homo’s tegen om ermee
naar buiten te komen. “Wij komen er voor
uit en tegen ons doet iedereen, ook de
ploegmaats, gewoon normaal”, gaat Brian
Rotsaert verder. “We moeten hooguit eens
een mopje kunnen verdragen, maar daarte-
genover lachen wij op onze beurt ook met

Brian Rotsaert en Kjell De Gruytter

Eerste homokoppel
Q SIJSELE/ADEGEM – Homo-
seksualiteit in het voetbal :
ondanks de vele inspannin-
gen blijft het voorlopig nog
een groot taboe. Brian Rot-
saert en Kjell De Gruytter
willen dit helpen doorbre-
ken door hun verhaal te
doen. Beiden vormen al vier
jaar een voetballend koppel
en spelen komend seizoen
zelfs voor het eerst samen,
bij VK Akkers Middelburg.
“Iedereen kent ons verhaal
en nog nooit hebben we
van ploegmaats, coaches of
supporters een negatieve
reactie gekregen”, willen ze
een sterk signaal uitsturen.

Kjell De Gruytter en Brian Rotsaert : “Misschien kunnen wij en onze club, VK Akkers Middel-
burg, een voorbeeld zijn voor andere spelers op het provinciale niveau.” (Foto Tom)



anderen. Er zijn ook nooit akkefietjes ge-
weest met tegenstrevers of supporters.
Trouwens, ik zou me er niet veel van aan-
trekken. Integendeel, het zou me net nog
meer motiveren.”
“In het begin zeiden ze binnen de club wel :
ja, dat is wel iets speciaal, maar nu is dat de
normaalste zaak. Alle trainers die ik tot nu
toe gehad heb, zeiden : voor mij doet dat er
niet toe, als je maar goed speelt. Dat vind
ik ook de juiste ingesteldheid. We zijn ge-
woon voetballers en wat we daarnaast doen,
speelt geen rol. Wij denken : ja, we zijn een
voetballend koppel, en dan ? We hebben
ook nooit overwogen om daarvoor onze
voetbalschoenen aan de kant te leggen.”

In dezelfde voetbalploeg
Komend voetbalseizoen zullen Brian en
Kjell voor het eerst in hun carrière in de-
zelfde ploeg spelen. Brian : “Tja, Kjell zat
daarvoor altijd in de kelder van vierde te
krabben.” (lacht) Kjell : “En jij in de kelder
van derde.” Tegen elkaar hebben ze wel al
gespeeld, maar dan wel in de zaal. Kjell met
Balboas Sijsele, Brian met Jong Tempo
Team Sijsele. “Met familiedrama’s tot ge-
volg. (lacht) Die Sijseelse derby was tel-
kens oorlog. Aan de toog gaan we samen
een pint drinken, maar eenmaal op het ter-
rein is het op het scherp van de snede.”
Brian kreeg zijn jeugdopleiding bij VVV
Sijsele, Akkers Maldegem, Moerkerke en
opnieuw Sijsele en kwam elf jaar geleden
terecht bij VK Akkers Middelburg, waar hij
nu kapitein van de eerste ploeg is. Kjell

doorliep alle jeugdreeksen bij de Sijseelse
voetbalclub en verhuisde vier jaar geleden
naar Donk. “Ik wilde eigenlijk stoppen met
voetballen, maar dat zag Brian niet zitten.”
Brian : “Stel je voor dat ik op de training
ben en dan berichtjes zou krijgen om naar
huis te komen : neen, dank u.” En bij Mid-
delburg kende Kjell bijna iedereen. “Toen
ik nog klein was, heeft mijn vader er nog
gespeeld en mijn moeder de kantine helpen
openhouden.” Brian : “Maar vooraf hebben

we met de club duidelijke afspraken ge-
maakt : Kjell is een voetballer als een ander
en ik trek me niets van zijn sportieve presta-
ties aan. En dat verloopt tot nu toe heel erg
vlot.”

Clichés doorbreken
Met hun getuigenis willen ze het taboe en
de stereotypen over homo’s in het voetbal
helpen doorbreken. “Vorige week kwam het
thema even aan bod in Extra Time op Can-
vas. Toen ze aan een keeper in eerste klasse
vroegen of er homo’s in zijn ploeg speel-
den, reageerde hij lacherig : hopelijk niet in

de douches. Ik beweer niet dat hij homo-
foob is, maar hij verwoordt wel wat veel
mensen nog altijd denken.”
“Toen ik er op mijn zeventiende voor uit-
kwam, vroeg iedereen me of het waar was
en zeiden ze ook telkens : je ziet dat niet
aan jou. Dat vond ik lang een compliment,
maar als je daar wat langer over nadenkt,
besef je dat veel mensen het clichébeeld
van een homo met handtasje en oorringen
hebben. Net zoals een voetballende vrouw
nog altijd per definitie een manwijf zou
zijn. Maar binnen mijn club vond iedereen
dat meteen normaal. En dat zou in eerste
klasse ook het geval zijn, maar daar is er
nog niemand voorgegaan.”
Brian ziet wel een verschil tussen zich uiten
als homo in het provinciale en het nationale
voetbal. “Voetbal is big business geworden.
Vroeger miste ik geen wedstrijd van Club
Brugge en rond me zaten – ik zal het zacht
uitdrukken – geen dokters en advocaten.
Blauw-zwart is alles voor hen, de spelers
zijn hun helden. En ik denk dat het daar
wringt : mocht er een van hun helden plots
zeggen dat hij homo is…”

“Racisme is ook verdwenen”
“Kijk, tien jaar geleden was racisme in de
stadions ook nog schering en inslag. Maar
er werd sindsdien veel geïnvesteerd om dat
eruit te krijgen en nu kan je je het niet meer
voorstellen dat er iemand nog dierengelui-
den zou maken. Hopelijk verdwijnt ook stil-
aan het taboe rond homo’s in het voetbal.
Want iedere sportvereniging is een afspie-

geling van de maatschappij en daar horen
onder meer ook buitenlanders en holebi’s
bij. Neem onze premier Elio Di Rupo : nie-
mand spreekt nog over zijn geaardheid, dat
is maatschappelijk aanvaard. Al besef ik dat
de voetballerij een heel andere en voor ho-
mo’s veel hardere wereld is. Het is onze
nationale sport, die veel aandacht krijgt, en
dan is een taboe moeilijk te doorbreken.”
Maar dat er nog homo’s in het voetbal zijn,
ook in eerste klassse, daar zijn Brian en
Kjell van overtuigd. “En ook in andere
sporten. We merken dat vooral in hun ge-
drag naar ons, van wie het wél geweten is,
toe”, pikt Kjell in. “Maar die hebben dan
een vriendin en onderdrukken hun gevoel of
doen het in het geniep.”

Onnodige opsplitsing
De jongste weken volgen de initiatieven,
die het thema op de kaart willen zetten,
elkaar in sneltreinvaart op : Outgames Ant-
werp 2013, Gaypride in Amsterdam met
een speciale voetbalboot… “Maar dat is een
mes dat aan twee kanten snijdt”, vindt Bri-
an. “Aan de ene kant vind ik dat goed dat ze
willen tonen dat we dezelfde sportieve pres-
taties kunnen leveren, maar daarnaast er is
weer een onnodige opsplitsing.” Kjell :
“Alsof we weer afgescheiden worden van
het normale. Wij gaan nooit naar zo’n op-
tocht, omdat het ons niet aanspreekt. Plus :
de beelden die ze tonen zijn telkens homo’s
met een handtas of drag queens, zodat de
mensen steeds weer een verkeerd beeld krij-
gen. Ons zouden ze nooit filmen, hoor...”

“IEDERE SPORTCLUB IS
EEN AFSPIEGELING VAN DE
MAATSCHAPPIJ EN DAAR
HOREN OOK HOLEBI’S BIJ”
BRIAN ROTSAERT 
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De nieuwe Kia pro_cee'd.
Een intense rijervaring is meer dan het gaspedaal stevig
induwen. Daarom zit de nieuwe Kia pro_cee'd vol slimme
technologie, zoals bijvoorbeeld rijvakassistentie, een start-
stopsysteem en een achteruitrijcamera. Daarbij heeft hij een tot
in de puntjes afgewerkt interieur en een gespierd design. En om
uw hartslag weer in balans te brengen komt de Kia pro_cee'd
met een rustgevende 7 jaar garantie. Er is reeds een Kia
pro_cee'd vanaf € 14.990(1)(2)*. Meer info vind je op www.kia.com

Het 7 Jaar Map Update programma 
(7 JMU) gerechtigt de koper van een KIA
wagen ver kocht vanaf 01.03.2013 door KIA
Motors Belgium via een erkende KIA-
verdeler in België of het Groothertogdom
Luxemburg en uitgerust met een origineel
fabrieksgemonteerd LG-navigatie -

systeem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het
bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand)
bij elke erkende KIA-dealer of KIA-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak). 

in 7 jaar fabrieksgarantie ai 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt). (2) Nettoprijs btwi op 01.06.2013, alle
kortingen en premies reeds in mindering gebracht, met inbegrip van de recyclagepremie: bij aankoop van een
nieuwe pro_cee’d nemen wij uw oude wagen over en recycleren hem voor € 1.200. De wagen moet volledig zijn,
kunnen rijden en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de nieuwe eigenaar. Het voertuig moet
voorzien zijn van de wettelijke documenten. De naam van de eigenaar van de nieuwe wagen en van de laatste
eigenaar moeten dezelfde zijn. Indien u geen recht heeft op een recyclagepremie geldt er een overnamepremie
van € 500. Aanbod voorbehouden voor particulieren zolang de voorraad strekt. *pro_cee’d 1,4 Easy.

Pathoekeweg 29
8000 Brugge  
T 050 31 32 14 
F 050 32 26 48 
www.garagedereeper.be
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.
n voor het hele gezin Daarom heeft de nieuwe Kia Carens

4,0 - 6,1 l/100 km
97-145 g/km

www.kia.com

IN 3 SECONDEN 
VAN 60 NAAR 200 
HARTSLAGEN PER MINUUT.

ADVIESBURO RONY STROO en Partners
uw BANKIER en VERZEKERINGSMAKELAAR onder één dak

Leopold I-laan 52, 8000 Brugge Kr. Koning
050310035 - mail: info@a-rs.be - www.adviesburostroo.be

BETAAL JIJ OOK TEVEEL VOOR UW VERZEKERINGEN?
Bezorg ons uw verzekeringspolissen en wij zien GRATIS uw verzekeringen na ! ! !

BRENG EEN NIEUWE VERZEKERINGSKLANT AAN  
en u krijgt GRATIS FLES CHAMPAGNE cadeau ! ! !
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Brian Rotsaert en Kjell De Gruytter, die al meer dan vier jaar een koppel vormen,
groeiden beiden op in Sijsele en kwamen elk rond hun zeventiende uit de kast. “Dat is
niet makkelijk, neen”, getuigt Kjell. “Vooral omdat er toen, tien jaar geleden, nog een
andere tijdsgeest was.” Brian : “Het moeilijkste is het vertellen aan de familie. Met mijn
gezin hebben we daar eenmaal over gesproken en het was in orde. Mijn moeder maakte
daar niets van, mijn vader – hij zal het wel nooit toegeven – zat daar in het begin wel
wat mee gewrongen. We komen immers uit een voetbalfamilie en hij wilde me graag zo
ver mogelijk krijgen. Maar nu maakt hij mee grapjes en is dat voor hem de normaalste
zaak ter wereld. Bij andere familieleden, die iedere week naar de mis gaan, lag dat
moeilijker. Dan zeiden ze : dat zal overgaan of hij zal wel genezen…” Kjell : “Bij mij
thuis was het een week radiostilte, maar na een goed gesprek kwam alles in orde. Bij de
oudere familieleden lag dat moeilijk, maar intussen hebben ook zij het aanvaard. Ik had
het veel slechter verwacht.” Brian : “En zo’n nieuwtje doet snel de ronde, hoor. En
zeker in een dorp als Sijsele. Maar negatieve opmerkingen heb ik nooit gekregen.”

Uit de kast komen
Na zijn lerarenopleiding aan de KHBO in Brugge begon Brian Rotsaert zeven jaar
geleden als leerkracht lager onderwijs in... Anderlecht. “Toen ik afstudeerde, was er in
de buurt geen werk. Maar nu zou ik niet meer willen ruilen. Je kan beide streken niet
vergelijken. Daar ben je als leerkracht belangrijker. Als er hier één iemand uit de boot
valt, is dat veel, terwijl je daar negentig procent aan boord moet proberen te houden.”
Kjell De Gruytter studeerde af in de automechanica aan het VTI in Brugge, maar vond
daarin nooit zijn draai. “Dat is goed voor enkele dagen, maar dan ben ik het beu. Ik
werk nu al vier jaar als postbode, eerst in Brugge en nu in Knokke-Heist. Sinds oktober
vorig jaar ben ik in bijberoep ook gestart met mijn bedrijfje Luchthavenvervoer Kjell.
Omdat ik als postbode al om 11 uur gedaan heb, is dat perfect te combineren. Vanaf nu
ga ik ook beginnen flyeren en dan zie ik wel of het mettertijd mogelijk is om hier mijn
fulltimejob van te maken.”

qMeer info : www.luchthavenvervoerkjell.be

Luchthavenvervoer Kjell

willen taboe over homo’s in het voetbal helpen doorbreken

in het voetbal (dat getuigt)


