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Welkom bij de club! Wachtlijst!

Rot toch op naar je 
eigen land!
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Ouders melden hun zoontje aan bij een vereniging 
en krijgen bericht dat er een wachtlijst is. Met een 
Hollandse achternaam blijkt er wel plaats te zijn.

Een ouder scheldt een jongen uit  
tijdens een wedstrijd.
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Ik moet het nu vertellen 
aan mijn team, anders 

stop ik er echt mee.

Wij willen minder, minder, 
minder Marokkanen.
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Spelers maken een discriminerende opmerking  
naar twee jongens van Marokkaanse afkomst.

Een jeugdtrainer twijfelt eraan of hij  
uit de kast zal komen op zijn club.
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Mijn vader zat bij de commando’s, 
mijn moeder zat bij de SS. Samen 

verbrandden zij joden, want joden 
die branden het best.

Ga er wat harder in. 
Jullie zijn toch geen 

homo’s?
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Een voetbalcoach spreekt een groepje  
jonge spelers toe tijdens de rust. 

Supporters van FC Utrecht scanderen een anti-Joods 
spreekkoor tijdens de wedstrijd FC Utrecht – Ajax 
(2015). De club krijgt een geldboete van € 10.000.
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Homo’s zijn niet sportief 
en ze hebben een andere 

motoriek. Daarom zie je 
ze niet in het voetbal.

Op Facebook reageren mensen op 
een selfie van Leroy Fer met “FC Aap”.
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In een interview zegt Frank de Boer dat homo’s  
niet erg sportief zijn en dat er daarom zo weinig 

homo’s voetballen.  (BNN, 2012)

Leroy Fer plaatst in november 2014 een selfie  
op Facebook  van een aantal donkere spelers  

van het Nederlands elftal. De selfie ontlokt 
racistische reacties zoals ‘FC Aap’.  
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Kijk dan 
voetballende 

vrouwen.

Die jongens 
houd ik extra  
in de gaten.

Zonde van  
het gras.
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Een winkelmanager houdt twee jongens  
extra in de gaten vanwege hun afkomst.

Twee mannen maken een seksistische  
opmerking over vrouwen. 
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Lekker achter het fornuis 
staan en voor de kinderen 

zorgen zeker hahaha.

Mijn ideale 
baan is…
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Een jongen maakt een seksistische  
opmerking over een meisje in zijn klas.



7 LEER

13

Wat een mooie vormgeving!
Knap hoor, voor een MBO’er!

Ik wil niet door hem 
geholpen worden.
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