
Het raadsel is opgelost
Korfballer Casper boom

‘Nederlands kampioen. Europees kampioen. Wereldkampioen.  
Ik heb bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. En toch blijf ik 
fanatiek. Ik wil winnen en vraag het uiterste van mezelf. Weet je 
wat ik het mooiste vind? Om met een groepje totaal verschillende 
individuen optimaal te presteren. Vóór alles ben ik atleet, top
sporter. Dat is mijn leven. 
Korfbal is een belangrijke uitlaatklep. In korfbal kan ik mijn 
energie kwijt. Het is bovendien een mooi netwerk van vrienden. 
Ik reis veel, zie de wereld en ontmoet boeiende mensen. Aan al  
die prijzen ontleen ik een zekere status. Dat is heel bevredigend. 
Seksualiteit heb ik lange tijd min of meer ‘geparkeerd’ naast mijn 
topsportbestaan. Ik accepteerde dat ik misschien de rest van mijn 
leven alleen zou blijven; dan zou ik geen problemen en geen gedoe 
krijgen. Aanvankelijk voelde dat veilig. Ik koos voor de makkelijk
ste weg. 
Ik vond mijn homoseksualiteit hoogstens een ‘probleem van latere 
zorg’. Als het gesprek in een groepje over vrouwen en relaties ging, 

moest ik zogenaamd even naar het toilet of haalde ik iets te 
drinken, zodat ik niet aan de beurt kwam. Ik heb geleerd om 
glashard over mijn homogevoelens te liegen. Uiteindelijk heb ik 
besloten om er wel voor uit te komen. Er klopte iets niet. Ik wilde  
er klaar mee zijn.
Na mijn besluit zag ik allerlei beren op de weg. Ik kreeg last van de 
negatieve beelden over homomannen en hoorde het woord ‘homo’ 
te vaak alleen als scheldwoord. Op tv zag ik af en toe van die 
nichterige typetjes die raar doen, met de handjes omhoog en zo.  

Zo ben ik niet en wil ik ook niet zijn. Ik wil absoluut niet zo’n 
stempel op mijn voorhoofd. Voor de reacties van mijn ouders, mijn 
broer en zus had ik geen angst. Dat gevoel werd bevestigd toen ik 
het hen vertelde; in hun ogen werd ik geen ander mens. 

Spookbeeld
De grootste drempel was en is mijn weerzin om versmald te worden 
tot een nichtenrol. Daar houd ik me verre van. Daarnaast had ik ook 
last van het spookbeeld dat ik bekend ben in de korfbalwereld en dat 
mijn homoseksualiteit een grote schok zou zijn. Dat angstbeeld 
heeft me heel wat jaren gekost. Ik wilde controle houden. 
Terugkijkend heb ik het echter vooral mezelf moeilijk gemaakt.
Die weg wil ik niet meer voortzetten. Ik ben eraan toe om eindelijk 
werk te maken van mijn gevoelens. Ik wil open en eerlijk in het 
leven staan en zie uit naar het moment dat ik een man ontmoet 
met wie ik gelukkig kan worden. Begrijp me goed, ik heb er geen 
spijt van dat ik het pas dit jaar naar buiten bracht, want ik heb heel 
veel leuke jaren meegemaakt, maar achteraf gezien had ik het wel 
eerder willen vertellen. 
Dit voorjaar durfde ik het voor het eerst te delen met mijn team
genote en vriendin Sabrina Bijvank. Ik ken veel lesbische speelsters 
in het korfbal; maar hun voorbeeld heeft mijn stap niet vervroegd. 
Ook mannelijke voorbeelden stimuleerden me niet, omdat ik er 
geen één kende. Het boek ‘Gelijkspel. Portretten van homo 
topsporters’ bracht me wel enige herkenning.
Topsport en homoseksualiteit kunnen heel goed samengaan. Dat 
wil ik graag uitdragen. In de sport wil ik vooral atleet zijn. Ik ben 
niet bang dat de fans van de tegenstanders mij in de clubcompetitie 
uitschelden. Als ze mij tarten, zet ik mijn boosheid gewoon om 
in nog meer goals. Dan zwijgen ze vanzelf wel.’

In Helden 5 sprak topkorfbalster sabrina Bijvank van een groot raadsel. 
Waar is toch de mannelijke homoseksuele korfballer...? Hier! Topkorfballer 
Casper Boom (30) lost het raadsel op en kiest voor openheid.
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