Jeroen

De Fan Club Barcelona bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers die we graag
aan u voorstellen. In de rubriek “Achter de schermen” staat deze keer een
bijzondere fotograaf van de fanclub in de schijnwerpers: Jeroen Otten.
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Kippenvel
Jeroen is een goed voorbeeld van
hoe enthousiasme voor FC Barcelona kan uitgroeien tot het worden
van een bestuurslid van de Fan
Club Barcelona. Zijn liefde voor de
Catalaanse club is ontstaan tijdens
een vakantie in Spanje in 1989. De
familie Otten bracht een dagbezoek
aan Barcelona en wilde Camp Nou
en het FC Barcelona Museum uiteraard niet overslaan. Dat het museum destijds echter nog gesloten
was in de wintermaanden wisten zij
niet en de moeder van Jeroen ging
op een Nederlands/Spaanse manier
uitleggen dat ze helemaal uit het
land van Johan Cruijff, de toenmalige hoofdcoach van Barça, waren
gekomen en heel graag iets van
de club wilden bezoeken. Zo kreeg
ze het ondenkbare voor elkaar: de
familie werd onder begeleiding van
een medewerker van FC Barcelona
naar het heilige gras geleid en kon
zodoende het stadion toch zien. Inmiddels mag het niet meer, maar als
vijftienjarig jongetje stond Jeroen
op de middenstip in een leeg Camp
Nou; een kippenvelmoment dat nog
altijd in zijn geheugen staat gegrift.
Fotografietalent
In de zomer van 2009 meldde
Jeroen zich bij de fanclub aan als
vrijwilliger. Tot dan toe was hij bij
FC Purmerend actief als assistenttrainer. Aangezien hij binnen de
voetbalwereld actief wilde blijven,
reageerde Jeroen op de website
van de fanclub op een oproep voor
enthousiaste vrijwilligers.
Eenmaal bij de redactie werd zijn
talent voor fotografie ontdekt en bezocht hij namens de Fan Club Barcelona vele wedstrijden om foto’s
voor het magazine en de website te
maken. Jeroen herinnert zich nog
als de dag van gisteren dat hij voor
het eerst aan het werk ging in Camp
Nou. Dat was in 2011, toen hij de
vriendschappelijke wedstrijd tussen Barça en Napoli voor de Joan
Gamper Trofee bezocht. Het werd

Kippenvel op de middenstip
van Camp Nou
een galavoorstelling met maar liefst
vijf doelpunten van Cesc Fàbregas,
Seydou Keita, Pedro Rodríguez en
tweemaal Lionel Messi. Toenmalige
coach Pep Guardiola gaf veel speeltijd aan de jonge spelers van Barça
B, die allen door Jeroen op de
gevoelige plaat werden vastgelegd.
Bestuur en sociale media
Het enthousiasme van Jeroen werkt
aanstekelijk en binnen het fanclubbestuur ontstond het idee om hem
te vragen toe te treden tot het
bestuur. Jeroen zette die stap graag
en werd naast onze huisfotograaf
de hoofdredacteur van de Sociale Media redactie. Deze redactie
bestaat uit vrijwilligers die dagelijks
de website, de Facebook-pagina en
het Twitter-account van de fanclub
voorzien van actueel nieuws. Tevens
doen zij tijdens wedstrijden live ver-

slag via Twitter voor iedereen die de
wedstrijd zelf niet kan kijken. Jeroen
overziet deze vrijwilligers en doet
dat met veel plezier, al is het werken
met jonge mensen verdeeld over
het hele land een pittige uitdaging.
Zijn grootste liefde blijft echter
fotograferen en deze passie deelt
hij met zijn zoon Thomas. Ze zijn al
regelmatig samen langs de velden
van FC Purmerend te vinden met
hun camera’s. Jeroens ultieme
Barça-moment zal het moment zijn
waarop vader en zoon zij aan zij
voor de fanclub aan het werk kunnen in Camp Nou.
Dat moment laat nog even op zich
wachten, aangezien Thomas pas
acht jaar is, maar tot dan neemt
Thomas ‘genoegen’ met een
plaatsje op de tribunes van Camp
Nou, naast zijn moeder en opa.

ACHTER DE SCHERMEN

Achter de schermen:

