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A Jubilee  a celebration that commemorates a 25th anniversary  in our 
case, 25 years of Gay Swim Amsterdam (GSA).  We cannot let this moment 
go by without proper recognition.  But, what exactly are we celebrating?  
What makes us so proud of GSA?  As chairman, I don’t have a monopoly on 
the answer; I believe we have as many answers as we have members.  We 
have members who would say that it’s the swimming, the focus on technique, 
the competition and the stimulating presence of others; some focus on the 
fun, outings and stories we’ve collected and retold over the years; while 
others would say that the most important thing is being able to be oneself 
and exercise in complete safety, confidence, inclusiveness and solidarity.

We want to organize the ‘Jubilee Year 2022’ not only for you, but also 
together with you.  As we mentioned in the schedule that was released 
earlier, we need people to assist both infront of and behind the scenes  for 
example, volunteers to “play records” at the party.

If you would like to participate in one of the activities, please signup.  Either 
speak with one of the committee members during a  training  or send an 
email to  jubileum@gayswimamsterdam.nl. A full list of committee 
members can be found on the back page.

Kees, Dia, Peter, Dirk

Nostalgia isn't what it used to be, says the nostalgic.
Next year we will have the opportunity to share all the 
great moments we’ve experienced as a club and with each 
other.  As chairman, I look forward to getting a deeper 
understanding of the soul of GSA through the memories 
and using them to ensure that it continues to live and grow.

I wish you a happy 25th anniversary year. 

Etienne
Chairman GSA.
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Een Jubileum. 25 Jaar Gay Swim Amsterdam. Dat laat je niet zomaar voorbij 
gaan. Maar wat valt er eigenlijk te vieren? Wat is het dat ons zo trots maakt 
op GSA? Het antwoord heb ik, als voorzitter, niet in pacht. Ik denk soms dat 
er evenveel antwoorden zijn als leden bij GSA. De ene vindt de club zo fijn 
vanwege het zwemmen, de techniek, de wedstrijden, de stimulerende 
aanwezigheid van de anderen. Een andere praat liever over de gezelligheid, 
de uitjes, de verhalen die we in de loop van de jaren hebben verzameld en 
die we graag aanhalen bij het volgende groepsgebeuren. Nog een andere 
zal spreken over jezelf mogen zijn en in alle veiligheid en vertrouwen te 
kunnen sporten, de inclusiviteit en de solidariteit . 

Dus meld je aan als je wilt meewerken aan één van de activiteiten. Klamp 
één van de commisie leden aan (zie achter pagina) tijdens een zwemtraining 
of mail naar jubileum@gayswimamsterdam.nl

Kees, Dia, Peter, Dirk

Nostalgie is niet meer wat het is geweest, zegt de nostalgicus. Maar we gaan 
volgend jaar met volle teugen genieten van de kansen die we krijgen om alle 
fijne momenten die we hebben beleefd als club nog eens te delen met 
elkaar. En als voorzitter zal ik in het bijzonder kijken of ik in al deze 
herinneringen de ziel van GSA beter kan begrijpen, om ervoor te zorgen dat 
die ziel altijd blijft leven en groeit in ons midden.

Ik wens jullie een fijn jubileumjaar. 

Etienne 
Voorzitter GSA.

Wij willen het jubileumjaar 2022 niet alleen vóór jou 
organiseren, maar ook samen mét jou. Bij alle verschillende 
onderdelen, zoals die in de agenda van het jubileumjaar 
staan, hebben we jou nodig, zowel voor als achter de 
schermen.
Zo zijn we onder andere op zoek naar enkele leden die op 
het feest “plaatjes willen draaien”.
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Our anniversary year will be opened with a festive Teadance at a 
particularly nice location. Put on your dancing shoes and go wild 
with the best classics of the past 25 years while enjoying delicious 
drinks and a tasty buffet. Mark it in your diary with an exclamation 
mark  Sunday, 23 January at 4 pm!

This year it should certainly not be missed: our traditional Club 
Tournament. The training sessions at GSA are designed in such a way that 
you perform at your best on Saturday 23 April during our club 
championships. And if you are not so competition minded or 
inexperienced… come and taste the atmosphere and who knows, it might 
make you want more… The competition committee already welcomes you.

As swimmers, we know that swimming keeps us physically and 
mentally healthy. Over the past year, our outdoor swimmers have 
had a successful year. Come be a part of the newest aspect of 
GSA,  Open Water Swimming.   Join us on Saturday, 23 July for a 
swim in the Sloterplas followed by a picnic or BBQ. This is a  
pleasant and casual way to prepare for the LoveSwim.

Although our contact increasingly takes place online, meeting each other in
person remains an important part of life in the city.  When we were founded 
25 years ago,  there was a lot to gain around LGBTIQ open participation in 
sports. What is the current situation and, above all, how do we look to the 
future? On Sunday, 23 October we will look at the importance of the LGBTIQ 
sports associations, and at “GSA 2.0” in particular.  In collaboration with the 
KNZB, the John Blankenstein Foundation and Pride & Sports Amsterdam, we 
promise it will be an interesting afternoon conference at a contemporary 
location.
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Ons jubileumjaar wordt geopend met een feestelijke Teadance op een 
bijzonder leuke locatie. Trek je soepele sneakers aan en ga los op de 
beste klassiekers van de afgelopen 25 jaar onder het genot van 
heerlijke drankjes en een smaakvol buffet. Zet het alvast in je agenda 
op zondag 23 januari om 16 uur  met uitroepteken!

Dit jaar mag het zeker niet ontbreken: ons traditionele clubtoernooi. 
De trainingen bij GSA zijn zo opgezet dat je op zaterdag 23 april op 
je best presteert tijdens onze clubkampioenschappen. En als je niet 
zo op wedstrijden bent of onervaren … kom eens sfeer proeven en 
wie weet smaakt het naar meer …
De wedstrijdcommissie heet je alvast welkom.

Dat zwemmen ons lichamelijk en geestelijke gezond houdt weten we wel. 
De buitenzwemmers hebben dan ook een succesvol jaar achter de rug. 
Maak op zaterdag 23 juli kennis met de jongste GSA telg: het Open Water 
Zwemmen in de Sloterplas, met aansluitend een picknick of BBQ. Een 
gezellige en ongedwongen voorbereiding op de LoveSwim.

Hoewel ons contact zich steeds meer online afspeelt, blijft elkaar in 
levende lijve ontmoeten een belangrijk onderdeel van het leven in 
de stad. Er was 25 jaar geleden veel te winnen als het gaat om 
LHBTIQ emancipatie in de sport. Hoe staat het daar nu mee?
Hoe kijken we naar de toekomst? Op zondag 23 oktober bespreken 
we het nut van de LHBTIQ verenigingen, en naar “GSA 2.0” in het 
bijzonder. Het wordt een interessante congresmiddag op een 
eigentijdse locatie. In samenwerking met de KNZB, de John 
Blankenstein Stichting en Pride & Sports Amsterdam.
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Call to members and former 

members for the Wall Of Love

Is there something you’d like to share with 

the team: a nice anecdote about GSA, 

pictures you’ve taken, or a congratulatory 

wish? Please send them to our email 

address: 

blubblad@gayswimamsterdam.nl. 

We will then place these messages on our 

Wall Of Love in the next four anniversary

         issues of the BlubBlad. We are 

           th
rilled to have the beginning of the

              
Wall of Love in this edition.

25 jaar GSA is voor mij altijd fijn zwemmen en gezelligheid.
Joost Kool

Na zo lang wachten 
eindelijk 25 jaar 
oud/c.q. jong.
Koen van Schooten

Ik heb bij GSA mijn vriendje ontmoet!Johan Bos
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Oproep aan leden en oud‐leden 
voor de Wall Of LoveHeb jij een leuke anekdote over de 

zwemvereniging, foto’s van onze club, of wil 

je een felicitatie of gelukwens met de 

vereniging delen, stuur dit dan naar ons  

email adres: blubblad@gayswimamsterdam.nl.

Wij  gaan deze dan plaatsen  op onze 

           Wall Of Love in de komende vier

            jubileumuitgaven van het BlubBlad.

              In deze kleine uitgave kun je zien

                hoe deze Wall Of Love 
                     er uit zal zien.

Ik heb bij GSA mijn vriendje ontmoet!Johan Bos

Een leuke en enthousiaste 

groep mensen, die lekker 

sportief zijn en ook van 

gezelligheid houden. Nadat 

ik naar Amsterdam 

verhuisd was, is het een 

fijne plek om leuke mensen 

te ontmoeten

Jeroen Hendricks

Na het zwemmen 
op vrijdag begint 
het weekend pas 
echt.
Peter




