
EuroPride 2016 krijgt eerste unieke emoji voor LHTBI-
community in Nederland 

 
Amsterdam Gay Pride, Amsterdammer Maurice Beljaars en Twitter ontwerpen 

#EuroPride emoji  
 
Amsterdam, 22 juli 2016 – EuroPride krijgt dit jaar een unieke emoji ter ere van de rechten 
voor de LHTBI-community. Twitter heeft samen met de Amsterdammer Maurice Beljaars en 
de Gaypride organisatie een de emoji voor de #EuroPride ontworpen. De emoji is 
geïnspireerd op de oproep van Beljaars op Twitter van 20 juni. Hij vindt het vreemd dat er 
voor iedere vlag een emoji is, maar de regenboogvlag-emoji voor de homogemeenschap 
ontbreekt. Twitter Nederland zag zijn oproep en heeft speciaal voor deze editie van de 
EuroPride in Amsterdam een unieke emoji ontwikkeld.  
 
 

 
https://twitter.com/moriesbel/status/744977581645176834?ref_src=twsrc%5Etfw 
 
De speciale emoji op Twitter is afgeleid van de oorspronkelijke regenboogvlag, het wapen 
van de hoofdstad en het logo van de Amsterdam Gay Pride. Het bestaat uit drie 
regenboogkruizen en is zichtbaar in combinatie met de hashtags #EuroPride, 
#AmsterdamPride en het thema van de Pride #Joinourfreedom. De emoji is het gehele 
festival zichtbaar van zaterdag 23 juli tot en met zondag 7 augustus. Op deze manier is het 
voor iedereen nog leuker en eenvoudiger om de #EuroPride te volgen.  
 

 
 
Maurice Beljaars over de EuroPride Twitter-Emoji: “Het was erg gaaf dat door mijn oproep 
Twitter voor EuroPride een speciale emoji heeft ontwikkeld. De eerste emoji is nu echt een 
feit! Nu ook Unicode heeft aangegeven de regenboogvlag-emoji er daadwerkelijk gaat 
komen, is mijn missie een groot succes.” 
 
Lucien Spee, CEO stichting Amsterdam Gay Pride: “Er is nog veel werk te verrichten als het 
gaat om de sociale acceptatie van de LHTBI-community in de sport- en het bedrijfsleven. 
Twitter geeft hiermee het goede voorbeeld.” 
 
Stefan Tieleman, Head of Entertainment en Broadcast Partnerships bij Twitter Nederland: 
“Twitter vindt gelijke rechten voor de wereldwijde LTHBI’s en de boodschap van EuroPride 
zeer belangrijk. Naar aanleiding van de oproep van Maurice samen met Gay Pride 
Amsterdam en Maurice deze emoji ontwikkeld ter ere van de EuroPride.” 
 
 
Lees hier alles over de aanvraag van Maurice Beljaars: moriesbel.nl/rainbowflag	


