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Achter de schermen:  
Maarten en Jacco

De Fan Club Barcelona bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers die we 

graag aan u voorstellen. We sluiten de rubriek “Achter de schermen” af door 

de jongste redactieleden van de fanclub, Maarten de Schutter en Jacco 

Meeuwis, in de schijnwerpers te zetten.
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La Roja
Altijd wanneer ik Jacco en Maarten 
zie, word ik aangestoken door hun 
enthousiasme. Ze zijn een voorbeeld 
van hoe je van een jonge liefhebber 
van FC Barcelona kunt uitgroeien tot 
een gewaardeerde vrijwilliger binnen 
de Fan Club Barcelona. Tijdens het 
zomerkamp van 2010 wisten de 
twee nog niet dat hun kennisma-
king met de fanclub zo veel los zou 
maken. Maarten en Jacco waren 
destijds rebels door supporter van 
het Spaanse elftal te zijn, waar al hun 
kampgenoten voor Oranje waren. 
Voor de twee jongens een natuurlijke 
beslissing, aangezien La Roja op het 
WK in Zuid-Afrika doordrenkt was 
van Barça-spelers. 
Beiden kijken al sinds 2008 naar 
de Primera División, vanaf het door 
Spanje gewonnen EK in Oostenrijk 
en Zwitserland. Destijds nog niet 
live via Sport1, want ze waren nog 
wat te jong om zo laat op te blijven, 
maar wel via SBS6, dat op zondag 
Barça TV uitzond, en Eurosport, 
dat op maandag samenvattingen 
vertoonde.

Het eerste duel waarvoor Maarten 
langer op mocht blijven was de 
eerste wedstrijd die ikzelf live in een 
voetbalstadion bewonderde: de hal-
ve finale Champions League tegen 
Chelsea, toen Andrés Iniesta in de 
blessuretijd met een magistraal doel-
punt Barça naar de finale schoot. De 
dag na deze halve finale probeerde 
Maarten op het schoolplein de goal 
van Iniesta na te bootsen. Toen dat 
na vier uur lukte, was hij door het 
dolle heen! Sindsdien is Iniesta zijn 
favoriete Barça-speler, al juicht hij 
stiekem ook voor Fernando Torres, 
de maker van het beslissende doel-
punt in de EK-finale van 2008 en zijn 
favoriete voetballer.

Razende reporters
In mei 2011 kwamen Maarten en 
Jacco in aanraking met de Fan 
Club Barcelona. Voorzitter Peter 
Goedbloed nam toen plaats in het 
televisieprogramma ‘Ochtendspits’ 
ter voorbeschouwing op de Europe-
se finale tegen Manchester United. 
Maarten was meteen verkocht en 
als nieuw lid vroeg hij Jacco mee te 
gaan naar een penyabijeenkomst. 
Daar viel het duo meteen op met 
hun zelfgemaakte magazine ‘De 12e 
man’, vol weetjes en informatie over 
Barça. Hun enthousiasme inspi-

reerde de fanclub om de twee voor 
haar eigen redactie te vragen en zo 
enthousiaste jeugdige inbreng bin-
nen te halen. 
Al snel ontpopten ze zich tot onze 
razende reporters, die op de peny-
abijeenkomsten leden interviewden 
voor dit magazine. Ze voegden zich 
tevens bij de Sociale Media redactie 
om te helpen met de website en 
sociale media van de fanclub. Waar 
Maarten zich richt op de nieuws-
artikelen voor de website, heeft 
Jacco zich enthousiast gestort op 
onze Facebook-pagina en de live 
wedstrijdverslagen via Twitter. Het 
duo heeft inmiddels ook een eigen 
jeugdrubriek in ons magazine, en 
tot slot maken én presenteren ze de 
Barça Kids Quiz op de penyabijeen-
komsten. Het mag duidelijk zijn: op 
kwaliteit staat geen leeftijdsgrens! 
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We zijn enorm trots 
op onze vrijwilligers 
en hebben ze dan ook 
graag eens in het zon-
netje gezet! Heb je 
nog vragen? Maak dan 
vooral eens een praatje 
met een van ons tijdens 
een penyabijeenkomst 
of een fanreis, want wij 
vinden het natuurlijk 
ook erg leuk om met jou 
kennis te maken!  
Graag tot ziens!


