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De Fan Club Barcelona bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers die we graag 

aan u voorstellen. In de rubriek “Achter de schermen” staat deze keer de 

hoofdredacteur van dit magazine in de schijnwerpers, Henk van der Tas.

Tekst: Marieke Wildenberg

De bestuurs- en redactieleden uit 
de omgeving van Rotterdam verza-
melen traditiegetrouw bij huize Van 
der Tas op de weg naar de vergade-
ringen van de Fan Club Barcelona. 
Na een hartelijk ontvangst door 
de vrouw en dochter van Henk, en 
een verfrissend sapje, vertrekt het 
gezelschap gezamenlijk richting 
het hoofdkwartier van de fanclub. 
Tijdens die autoritten zijn al heel wat 
agendapunten doorgenomen en 
vele nieuwe ideeën voor het maga-
zine bedacht en uitgewerkt. Henk 
is al elf jaar hoofdredacteur van het 
magazine, maar het ontbreekt hem 
nooit aan inspiratie. 
Na slechts een half jaar redacteur 
te zijn geweest nam hij in seizoen 
2002/03 de hoofd- en eindredactie 
voor zijn rekening en onder zijn be-

Achter de schermen 

zielende leiding werd het magazine 
de grote trots van de fanclub. Om 
van iedere editie weer een juweel 
te maken brengt Henk vele uren in 
zijn werkkamer op zolder door, te 
midden van een kast vol boeken 
en tijdschriften over FC Barcelona. 
Hier ligt het epicentrum van waaruit 
onder andere alle redactieleden 
worden benaderd en aangespoord, 
interviews worden aangevraagd, 
artikelen worden geredigeerd, foto’s 
bij artikelen worden gezocht en 
het magazine voor de uiteindelijke 
opmaak wordt voorbereid. Als 
vervolgens na de eindcontrole bij 
Reclame Studio Graphic Match in 
Eindhoven het blad zijn ‘gezicht’ 
heeft gekregen en is afgetekend, is 
het wachten op de dag dat het ma-
gazine bij de leden in de brievenbus 

valt, het einde van een proces van 
ongeveer vier intensieve weken.

Santiago Bernabéu
Henk weet in zijn drukke agenda 
ook nog tijd vrij te maken voor het 
zelf schrijven van artikelen en daar-
voor bezoekt hij uiteraard wedstrij-
den. Zo staat de trip naar Madrid 
voor de finale van de Copa del Rey 
in mei 2012 tegen Athletic Club de 
Bilbao in mijn geheugen gegrift. Met 
familieleden die supporter zijn voor 
de hoofdstedelingen heeft Henk,  
na een ‘enthousiast’ fotomomentje, 
in het restaurant van het Estadio  
Santiago Bernabéu gegeten. De dag 
van de wedstrijd hebben we de ge-
hele stad verkend en overal kwamen 
we enthousiaste fans van Bilbao en 
Barça tegen. Heel bijzonder om te 
ervaren dat in de Spaanse hoofd-
stad het zo’n voetbalfeest kan zijn 
voor Catalaanse en Baskische fans. 
Het prikkelde Henk tot een geweldig 
artikel dat de lezer het gevoel gaf er 
zelf bij geweest te zijn; dat is Henk 
ten voeten uit.
Naast zijn werkzaamheden voor het 
magazine is Henk met zijn gezin en 
familieleden ook een vaste bezoeker 
van de penyabijeenkomsten. Daar 
neemt hij graag de tijd voor het 
bijkletsen met de trouwe leden en 
voor zijn dochter Gabi is een penya-
bijeenkomst pas geslaagd als ze de 
loterijprinses is geweest. Met veel 
zorg trekt ze ongezien de winnende 
loten en reikt Henk de winnaars de 
Barça-prijzen aan; een stralend duo. 

Bestuur
Naast het ‘managen’ van het 
fanclubmagazine is Henk ook 
bestuurslid. In november 2001 trad 
hij toe en leverde hij voornamelijk 
allerlei hand- en spandiensten bij 
het onderhoud van de website en 
de organisatie van de penyabijeen-
komsten. Eenmaal hoofdredacteur 
ging zijn volledige aandacht uit naar 
de verbetering van de kwaliteit van 
het magazine, hetgeen vandaag de 
dag nog altijd zijn portefeuille is. 
Namens het bestuur is hij ook elk 
seizoen reisleider van één tot twee 
fanreizen naar Barcelona, iets dat 
een dankbare afwisseling is van het 
soms eenzame magazine managen 
op zijn werkkamer. 

Rotterdamse mentaliteit met 
een familie- en Barça-hart

Vanaf slechts € 449,00*

Fantastische voetbalreizen
naar Camp Nou

Het arrangement
In samenwerking met NBD Sports wordt ook dit seizoen weer een aantalvoetbalreizen naar thuiswedstrijden van FC Barcelona in de Primera Division  georganiseerd. Een dergelijke fanreis bestaat uit een volledig verzorgdweekendarrangement, waarbij is inbegrepen:

•  de heen- en terugvlucht (in principe vanaf Eindhoven naar Barcelona/Girona);•  3 overnachtingen, inclusief ontbijt in een 4-sterren (!!) hotel in Calella;•  een ticket (1ste of 2de ring) voor de wedstrijd van het betreffende weekend;•  een bezoek aan Camp Nou en de FCB Megastore;•  een toegangskaartje voor de stadiontour en het museum;•  een vrije dag in de stad Barcelona;•  vervoer tijdens het verblijf;•  reisbegeleiding vanuit de fanclub.

We vliegen op vrijdag heen en op maandag terug en verblijven 
drie nachten in een luxe viersterren hotel.

Op de voetbaldag ziet u natuurlijk de wedstrijd van het sublieme FC Barcelona.
De fanreis is inclusief een bezoek aan het Barça-museum, de FCB Megastore en de stadiontour 
door Camp Nou, het grootste stadion in Europa. U bezoekt o.a. de kleedkamers, de spelerstunnel,
het heilige gras en Tata Martino’s dug out.

Op de toeristische dag kunt u vanaf Plaça de Catalunya, op uw eigen manier, een bezoek brengen aan 
een aantal van Barcelona’s prachtige attracties, zoals de Sagrada Familia, Parc Guell, de Gaudihuizen,
Montjuíc, de oude haven, de Olympische haven en de Ramblas. Alle transfers van en naar het hotel 
worden door ons verzorgd. Vanuit de fanclub gaan altijd twee reisbegeleiders mee.

�Meer�informatie�over�de�inhoud�van�deze�fanreizen�vindt�u�op:�www.beleefbarca.nl.
�Meer�informatie�over�Hotel�Bernat�II�vindt�u�op:�www.hotelbernat.com.

Run by:

De inhoud van het weekend

Boekingen
Indien u voor één van de bovenstaande voetbalreizen wilt boeken, stuur dan een e-mail naar peter@nbdsports.nl. Wij sturen u dan per e-mail een boekingsformulier toe.  Heeft u geen e-mail, dan kunt u ook bellen  (073-6440900). Wij sturen u dan een boekingsformulier per post toe.Krijgt u onverhoopt de voice mail spreek dan uw naam, adres, postcode en woonplaats in en, indien van toepassing, ook uw lidnummer.

De geplande reizen/wedstrijden

De volgende reizen staan (onder voorbehoud) voor dit seizoen gepland:

01�t/m�04�november�2013� Barcelona�-�Espanyol

14�t/m�17�februari�2014� Barcelona�-�Rayo�Vallecano

28�februari�t/m�3�maart�2014� Barcelona�-�Almería

18�t/m�21�april�2014� Barcelona�-�Athletic�de�Bilbao

02�t/m�05�mei�2014� Barcelona�-�Getafe��

*Onze�prijzen�zijn�“all�in”,�
hetgeen�wil�zeggen�dat,��
met�uitzondering�van�een�
reis-�of�annulerings-�
verzekering,�ruimbagage�en�
de�normale�verblijfskosten,�
verder�alles�inbegrepen�is!!�
U�kunt�overigens�via�onze�
website�heel�eenvoudig�een�
voordelige�reis-�en/of��
annuleringsverzekering�
afsluiten.


