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Geschiedenis van de Fútbol Club Barcelona
Aan het eind van de negentiende eeuw speelde de Zwitser Hans Gamper, die in de Spaanse
regio genaamd Catalonië woonde, met tien andere mannen een balspel. Het spel werd
'fútbol' genoemd en was verder nog onbekend. Toen Hans Gamper op 29 november 1899 de
Barcelona Fútbol Club oprichtte, kon niemand bedenken dat de club honderd jaar later zo
groot zou zijn!
Voor de Catalanen werd deze voetbalclub steeds belangrijker. De Catalaanse bevolking wilde
namelijk onafhankelijk worden van Spanje, iets wat hen niet in dank werd afgenomen door
de Spaanse regering. Via FC Barcelona, ook wel Barça genoemd, kon de bevolking zich toch
Catalaan voelen en mede hierdoor bleef de club groeien. Nationaal en internationaal zouden
in de loop der jaren verschillende prijzen binnengesleept worden.
Bij FC Barcelona is altijd sprake geweest van veel buitenlandse invloed. De Catalanen zijn van
oudsher een volk van zeevaarders en handelsreizigers, net als de Nederlanders, zou je
kunnen zeggen.
Toch was er pas voor het eerst sprake van Nederlandse invloed toen Rinus Michels er in
1971 trainer werd, het seizoen seizoen nadat hij definitief een bekende coach was geworden
dankzij het winnen van de Europa Cup voor landskampioenen met Ajax. Later zouden nog
veel Nederlanders bij de Club terechtkomen, als speler en/of als trainer.
Zie pagina 8 van dit spreekbeurtpakket voor een overzicht van alle Nederlanders bij Barça.
Uit onderzoek is gebleken dat FC Barcelona wereldwijd meer dan vijftig miljoen aanhangers
heeft. Voor de fanatiekste supporters is het mogelijk om lid te worden van de Club. Deze
supporters worden socis genoemd. Barça heeft meer dan 170.000 socis. Ook heeft
FC Barcelona heel veel penyes (fanclubs) over de hele wereld, ongeveer 1.500.
De Fan Club Barcelona is één van die penyes en staat officieel geregistreerd als penya
numéro 1323. Het bewijs kun je vinden aan een van de zijkanten van het stadion Camp Nou,
waar het onderstaande officiële plakaat te vinden is!
Zie pagina 10 van dit spreekbeurtpakket voor meer informatie over de Fan Club Barcelona.

Het embleem (placa) van de Fan Club Barcelona dat aan één van de zijkanten van het stadion hangt

2

Spreekbeurtpakket FC Barcelona

Fundació FC Barcelona
In het jaar 2006 maakte FC Barcelona een einde aan een
107 jaar oude traditie. De spelers van het eerste elftal
gingen voor het eerst in de clubgeschiedenis met
shirtreclame spelen. Vanaf september 2006 pronken de
letters UNICEF op het Barça-shirt.
Dit alles was een direct gevolg van een vijf jaar durende
samenwerkingsovereenkomst tussen de Fundació FC
Barcelona en de kinderrechtenorganisatie UNICEF
International. Deze overeenkomst is erg belangrijk voor
de wereldwijde naamsbekendheid van de club.
Zo kreeg de slogan ‘Més que un club’ (oftewel, ‘meer
dan een club’) voorgoed een sociaalmaatschappelijk
gezicht.
De Qatar Foundation / Qatar Airways
UNICEF verdween eind 2010 van de borst
van het Barça-shirt naar de achterkant.
Door een overeenkomst met de Qatar
Foundation kwam ‘Qatar Airways’ als
eerste echte shirtsponsor op de borst te
staan. In het begin was hier behoorlijk veel
weerstand tegen van de fans, maar ze zagen
achteraf wel in dat de overeenkomst nodig
was voor de club.
Tegen het einde van de sponsordeal met de
Qatar Foundation werden er nieuwe afspraken gemaakt met Qatar
Airways om vanaf de zomer van 2013 shirtsponsor te worden.
Hoewel de Club zelf niet verder ingaat op details meldde de krant
‘Mundo Deportivo’ dat Barça 170 miljoen euro ontvangt van Qatar
Airways, uitgespreid over zes jaar.
Més que un club
De Fundació FC Barcelona werd op 18 juli 1994 opgericht. De eerste tien jaar leidde deze
stichting onder het bewind van de clubvoorzitters Núñez en Gaspart een slapend bestaan. Er
gebeurde niet veel en mensen kregen er totaal geen beeld bij. Pas in 2004 kwam daar
verandering in, toen Joan Laporta als clubpresident aantrad.
Vanaf dat mooment moest de Fundació het middel worden voor FC Barcelona om invulling
te geven aan de promotie van sociale en culturele waarden. Zo probeert de Fundació al een
aantal jaren het begrip ‘més que un club’ (‘meer dan een club’) op een andere manier
inhoud te geven. Het begrip was, en is voor de Catalaanse bevolking nog steeds, het symbool
voor de eigen identiteit.
FC Barcelona wil wereldwijd echter ook op sociaal vlak iets betekenen, waardoor voor de
Fundació de slagzin is aangepast in ‘més que un club en el mon’ (‘wereldwijd meer dan
alleen maar een voetbalclub’).
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De projecten die de stichting ondersteunt kunnen worden onderverdeeld in nationale
projecten en internationale projecten. Binnen Spanje ligt de nadruk op cultuur en promotie
van de Catalaanse identiteit. Wereldwijd ligt de nadruk meer op ondersteuning van sociale
projecten.

Het stadion, Camp Nou
Is het Camp Nou of Nou Camp? Formeel is het Camp Nou, maar vaak wordt het ook
andersom gebruikt. Eigenlijk is Camp Nou een bijnaam, want de officiële naam van het
stadion is ‘Nou Estadi del Fútbol Club Barcelona’, oftewel het nieuwe stadion van de
voetbalclub Barcelona.
Camp Nou is het grootste stadion
van Europa en een van de grootste
stadions ter wereld. Er kunnen
99.354 mensen in. Met vier ringen
is het een indrukwekkend stadion,
waar mensen van over de hele
wereld een bezoek aan komen
brengen. Zelfs zonder dat er
gevoetbald wordt, zijn mensen
vaak verrast wanneer ze Camp Nou
voor het eerst van binnen zien.
Camp Nou Experience
Je kunt Camp Nou bezoeken met de populaire ‘Camp Nou Experience’, een rondleiding die je
zelf loopt langs allerlei bezienswaardigheden aan de hand van een audiotour (als je wilt). Je
bezoekt de kleedkamer van het bezoekende team, loopt langs het beroemde kapelletje en
door de spelerstunnel en mag vlakbij de dug-out staat. Ook zie je de persruimte heel hoog in
het stadion en de ruimte waar de persconferenties plaatsvinden. Daarna ga je door naar het
FCB Museum.
Het museum
Het voetbalmuseum van FC Barcelona, genoemd naar de voormalige clubvoorzitter Josep
Lluiz Nuñez, is met bijna twee miljoen bezoekers per jaar het op één na meest bezochte
museum van Spanje.
Naast vaste onderdelen, zoals de enorme prijzenkast, varieert het museum regelmatig met
tijdelijke tentoonstellingen.
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Het trainingscomplex, Ciutat Esportiva Joan Gamper
Niet ver van Camp Nou heeft FC Barcelona de laatste jaren
een pracht van een nieuw trainingscomplex aangelegd,
voorzien van alle faciliteiten. Het complex is vernoemd naar
de oprichter van de club, Joan Gamper, en sinds 2009
maken zowel het eerste elftal als de jeugdelftallen er
gebruik van. Ciutat Esportiva betekent in het Catalaans
niets minder dan ‘Sportstad’!
De accommodatie straalt één en al topsport uit. Zo beschikt
het terrein over maar liefst negen voetbalvelden, waarvan
vijf gewone en vier kunstgrasvelden. Het hoofdveld (veld
één) heeft dezelfde afmetingen als Camp Nou en beschikt over een tribune met mooie
blaugrana kuipstoeltjes. 472 mensen kunnen hier zittend de trainingen volgen.
Na het overlijden van voormalig trainer Tito Vilanova (25 april 2014) is dit veld omgedoopt
tot ‘Camp Tito Vilanova’.
Naast het hoofdveld staat het hoofdgebouw. Deze imposante constructie herbergt naast een
receptie ook speciale ruimtes voor de pers, vier kantoren, een speciale ontmoetingsruimte,
twee kleedkamers voor bezoekers en een speciale kleedkamer voor de hoofdselectie,
voorzien van een luxueuze badruimte.
Ciutat Esportiva dient niet alleen voor het voetbal, maar ook voor de andere sporttakken van
FC Barcelona. Er is een heus multisportpaviljoen, dat maar liefst drie basketbalvelden, een
handbalveld en een zaalvoetbalruimte bevat.
La Masía
Ook het beroemde opleidingsinstituut van FC Barcelona, La Masía, is op het Ciutat Esportiva
gehuisvest. De bovenste twee lagen van het nieuwe onderkomen zijn volledig in gebruik
genomen door de jeugd van deze voetbalopleiding met kamers voorzien van bedden, kasten,
bureaus en een aparte badkamer. In totaal kunnen er veertig jonge voetballers per
verdieping wonen.
Op de begane grond is een keuken, de eetruimtes, diverse kantoren en de lesruimtes.
Bovendien is er een aparte recreatieruimte met een megascherm waar voetbalwedstrijden
gevolgd kunnen worden.
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Trainers
Tot nog toe hebben vier Nederlanders als hoofdtrainer plaats mogen nemen in de dug-out
van FC Barcelona. Rinus Michels was de eerste Nederlandse trainer. In 1971 vertrok hij van
Ajax naar Barça en in 1974 werden de blaugranas onder zijn leiding landskampioen. Michels
was voor de tweede keer trainer bij Barça, toen de Club in 1978 de Spaanse beker won.
Johan Cruijff
Nadat Johan Cruijff begin 1988 ontslag had genomen bij Ajax, werd hij trainer bij zijn
voormalige werkgever FC Barcelona, waar hij in de periode 1973 – 1978 voetbalde.
In de jaren negentig formeerde hij als trainer een Barça-elftal dat de geschiedenisboeken
inging als het ‘Dream Team’. Met fantastisch voetbal veroverde Barça de harten van vele
voetballiefhebbers.
Dankzij een doelpunt van Ronald Koeman won het team in 1992 op Wembley voor de
allereerste keer de Europa Cup I, tegenwoordig de Champions League genoemd. Daarmee
werd Cruijff de derde voetballer in de geschiedenis die dit toernooi als speler én als trainer
won, na Miguel Muñoz en Giovanni Trapattoni.
Na zijn ontslag in 1996 beëindigde Cruijff zijn trainerscarrière, maar bleef invloedrijk Barça.
Hij richtte diverse maatschappelijk betrokken instellingen op, die zich met name richten op
jongeren en sport. In 2009 pakte Cruijff het trainerschap opnieuw op toen hij werd benaderd
voor het bondscoachschap van Catalonië. Deze functie vervulde hij tot en met 2013.
Louis van Gaal
Louis van Gaal was de derde Nederlandse coach die FC Barcelona tot successen leidde. In de
periode 1997 tot medio 2000 was Van Gaal verantwoordelijk voor het eerste elftal. Barça
werd in deze periode twee keer landskampioen en won zowel de nationale beker als de
Spaanse Supercup. In mei 2000 nam Van Gaal ontslag tegelijk met clubvoorzitter Núñez, aan
wie hij loyaal was.
Precies twee jaar later stond Van Gaal opnieuw bij Barça aan het roer, maar dit keer kwam
de voormalige succescoach niet meer tot positieve resultaten en vertrok vroegtijdig.
Frank Rijkaard
In juni 2003 werden, tot ieders verrassing, de twee Nederlandse trainers Frank Rijkaard en
Henk ten Cate aangesteld bij Barça. Onder oud-voorzitter Laporta heeft Rijkaard, samen met
zijn assistent, FC Barcelona tot grote hoogte gebracht. In 2005 pakten ze de landstitel en in
2006 veroverden ze zowel de landstitel als de Cup met de Grote Oren (Champions League).
Henk ten Cate vertrok in 2006 naar Ajax en zijn taken werden overgenomen door Johan
Neeskens. Aan het eind van het seizoen 2007/08 was het, na twee seizoenen zonder prijzen,
gedaan voor de Nederlandse trainers.
Pep Guardiola
Vanaf het seizoen 2008/09 was Josep (Pep) Guardiola, oud-speler van Cruijffs Dream Team,
hoofdtrainer bij Barça. In zijn eerste seizoen behaalde hij meteen de historische ‘Triplete’,
namelijk de drie grote prijzen: de Copa del Rey, de Spaanse landstitel én de Champions
League. Met de behaalde landstitel was Guardiola de derde ooit die dit als speler én als
coach van FC Barcelona presteerde, na Josep Samitier en Johan Cruijff.
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In de loop van 2009 werden ook de Spaanse Super Cup én de Europese Super Cup én de
Wereldbeker voor Clubs gewonnen. Daarmee is Barça de enige club ter wereld die in één
jaar ‘zes Copas’ won. Begin 2010 werd FC Barcelona door de IFFHS verkozen tot beste ploeg
over de periode 1991-2009. Cruijff noemde het team van Guardiola een verbeterde versie
van zijn beroemde Dream Team.
Guardiola, de meest succesvolle coach ooit van de Catalaanse club, vertelde eind april 2012
na vier intensieve seizoenen op te zijn. “Mijn periode is voorbij. Vier jaar op de bank bij
Barça is een eeuwigheid. Er worden veel eisen gesteld aan de coach van FC Barcelona. Het
zou niet goed zijn voor mij en de spelers als ik door zou gaan.” Sinds 2008 won Guardiola
maar liefst veertien (!) hoofdprijzen met Barça: tweemaal de Champions League, twee keer
de Wereldbeker voor Clubs, twee Europese Super Cups, driemaal de landstitel, tweemaal de
Copa del Rey en drie Spaanse Super Cups.
Tito Vilanova
Francesc Vilanova i Bayo, beter bekend als Tito, doorliep de jeugdopleiding van FC
Barcelona, maar speelde nooit een wedstrijd voor het eerste elftal. In het seizoen 2007/08
werd hij Guardiola’s assistent bij Barça B en stond als rechterhand van Pep dicht bij het
succes van de Catalanen.
In 2011 werd bij Tito voor het eerst de diagnose kanker gesteld. Desondanks nam hij voor
het seizoen 2012/13 vol goede moed het trainersstokje over van de vertrekkende Pep.
Tijdens het seizoen werd er voor een tweede keer kanker vastgesteld, ditmaal in een
speekselklier, waardoor Tito wegens behandelingen meerdere wedstrijden verstek moest
laten gaan.
Ondanks dat alles lukte het hem om Barça naar de landstitel te leiden met een recordaantal
van honderd punten! In de zomer van 2013 stapte Tito definitief op als trainer om zich
volledig te richten op de strijd tegen de verwoestende ziekte. Het mocht uiteindelijk niet
baten. Op 25 april 2014 overleed Tito op de veel te vroege leeftijd van 45 jaar.
Nu leeft de naam van Tito voort op het trainingscomplex Ciutat Esportiva Joan Gamper, waar
het hoofdveld naar hem is vernoemd. “Vanaf nu horen alle toekomstige generaties FC
Barcelona-spelers te weten wie Tito Vilanova was,” sprak clubvoorzitter Josep María
Bartomeu.
Gerardo Martino
Nadat Tito Vilanova was gestopt als Barça-coach nam de Argentijnse trainer Gerardo
Martino nam de leiding over de blaugranas over. Deze wist echter amper indruk te maken.
Na een zeer tegenvallend seizoen zonder enige noemenswaardige prijs stapte Martino als na
één seizoen op.
Luis Enrique
Martino’s vertrek leidde tot de terugkeer van een oude bekende: Luis Enrique. Als voetballer
begon ‘Lucho’ zijn voetbalcarrière bij Sporting de Gijón, maar het grootste gedeelte van zijn
carrière speelde hij bij de twee grootste clubs in de Primera División: eerst vijf seizoenen bij
Real Madrid, daarna vertrok hij transfervrij naar FC Barcelona, een stunt waarmee hij vriend
en vijand verraste.
Aanvankelijk was Can Barça logischerwijs terughoudend tegenover de nieuwe aanwinst die
eerder nog bij Real Madrid voetbalde, maar al snel veroverde Luis Enrique vele blaugrana
harten. Acht jaar zou hij bij de Catalaanse club blijven en werd er aanvoerder van het eerste
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team. In 2004, op 34-jarige leeftijd, hing Lucho zijn voetbalschoenen aan de wilgen na als
professional 400 wedstrijden gespeeld te hebben en 102 doelpunten gescoord te hebben.
In juni 2008 keerde Luis Enrique terug naar FC Barcelona om als trainer bij Barça B aan de
slag te gaan, nadat oud-teamgenoot Guardiola naar het eerste team was overgestapt. “Ik
ben thuisgekomen,” zei Enrique destijds. “Ik stopte hier met spelen en begin hier nu met
coachen.” Evenals zijn voorganger boekte Enrique succes met Barça B: in zijn tweede seizoen
leidde hij het team terug naar de Segunda División, waar Barça B al elf jaar niet meer was
uitgekomen.
In mei 2014 kwam hij terug als trainer van het eerste team van FC Barcelona. Hem wachtte
de zware taak om het tegenvallende seizoen 2013/14 te doen vergeten en het vertrouwen
terug te brengen in zowel de selectie als in Can Barça. En dat lukte! Met een schitterende
Triplete, de tweede ooit in de clubgeschiedenis, vestigde hij zijn naam in de
geschiedenisboeken. Ook het tweede seizoen boekte hij succes: voor de tweede keer op rij
won Barça de Spaanse landtitel en de Copa del Rey.
Het derde seizoen is op moment van schrijven nog onderweg, maar FC Barcelona dingt
vooralsnog mee naar alle drie de grote prijzen!

Spelers
De bezoekers van Camp Nou hebben al vele grote voetballegendes het veld zien betreden en
zien dit nog steeds wekelijks gebeuren.
In de geschiedenis van FC Barcelona hebben ook vele Nederlanders onder contract gestaan:
Periode
Speler
Periode
01.
1973-1978
Johan Cruijff
12.
1998-2004
02.
1974-1979
Johan Neeskens
13.
1999-2000
03.
1988
Danny Muller *
14.
1999-2003
04.
1989-1995
Ronald Koeman
15.
2000-2004
05.
1991-1993
Richard Witschge
16.
2003-2007
06.
1993-1996
Jordi Cruijff
17.
2004
07.
1997-2004
Michael Reiziger
18.
2005-2006
08.
1997-2000
Ruud Hesp
19.
2007-2008
09.
1997-2000
Winston Bogarde
20.
2011-2015
10.
1998-2001
Boudewijn Zenden
21.
2016-heden
11.
1998-2004
Philip Cocu
* kwamen niet namens FC Barcelona in actie in competitieverband.

Speler
Patrick Kluivert
Ronald de Boer
Frank de Boer
Marc Overmars
Gio van Bronckhorst
Edgar Davids
Mark van Bommel
Jeffrey Hoogervorst *
Ibrahim Afellay
Jasper Cillessen

Beroemde spelers eerste elftal
Catalanen:
Josep Guardiola, Carles Puyol, Xavier ‘Xavi’ Hernández, Oleguer Presas,
Víctor Valdés, Cesc Fàbregas, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué,
Sergi Roberto, Aleix Vidal, Jordi Masip
Argentinië:
Juan Román Riquelme, Javier Saviola, Lionel Messi, Javier Mascherano
Brazilië:
Rivaldo, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Daniel Alves, Neymar Jr,
Rafinha Alcántara
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Bulgarije:
Chili:
Denemarken:
Duitsland:
Finland:
Frankrijk:
Ivoorkust:
Kameroen:
Kroatië:
Mexico:
Portugal:
Roemenië:
Spanje:
Turkije:
Uruguay:
Zweden:

Hristo Stoichkov
Alexis Sánchez, Claudio Bravo
Michael Laudrup
Marc-André ter Stegen
Jari Litmanen
Laurent Blanc, Éric Abidal, Ludovic Giuly, Thierry Henry, Lucas Digne,
Samuel Umtiti, Jérémy Mathieu
Yaya Touré
Samuel Eto'o
Ivan Rakitić
Rafael Márquez
Luís Figo, Simão Sabrosa, Deco, André Gomes
Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu
Txiki Beguiristain, Andoni Zubizarreta, Andrés Iniesta, David Villa,
Pedro Rodriguez, Thiago Alcántara, Denis Suárez, Paco Alcácer
Arda Turan
Luis Suárez
Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic

Beroemde spelers Barça B
Mikel Arteta
Marc Bartra
Carles Busquets
Sergio Busquets
Jordi Cruyff
Isaac Cuenca
Gerard Deulofeu
Jean Marie Dongou
Andreu Fontàs
Pep Guardiola
Munir El Haddadi
Alen Halilović
Edgar Ié
Ilie Sánchez
Andrés Iniesta

Jeffrén Suárez
Bojan Krkić
Jordi Masip
Lionel Messi
Martín Montoya
Thiago Motta
Marc Muniesa
Nolito
Oier Olazábal
Oleguer
Pedro Rodríguez
Carles Planas
Carles Puyol
Rafinha Alcántara
Pepe Reina

Sergi Roberto
Jordi Roura
Sergi Samper
Giovani dos Santos
Jonathan dos Santos
Jonathan Soriano
Denis Suárez
Cristian Tello
Thiago Alcântara
Adama Traoré
Víctor Valdés
Tito Vilanova
Xavi Hernández
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Records
FC Barcelona is in het bezit van zeer veel records, zowel (interne) clubrecords als algemene
records (nationaal en internationaal). Kijk op de website van de Fan Club Barcelona voor een
uitgebreider overzicht op www.fanclubbarcelona.nl/records_79.html.
•

Meeste overwinningen in één seizoen: 31 overwinningen
Tijdens het seizoen 2009/10 won Barça maar liefst 31 wedstrijden. Dit record wordt
gedeeld met Real Madrid, dat in hetzelfde seizoen ook 31 keer wist te winnen.

•

Meeste wedstrijden zonder tegendoelpunt in één seizoen: 31 wedstrijden
Maar liefst 31 wedstrijden in het seizoen 2009/10 wist Barça een tegendoelpunt te
voorkomen, namelijk in twintig competitiewedstrijden, zes Champions League
wedstrijden, één Spaanse Super Cup wedstrijd en één Europese Super Cup wedstrijd.

•

Langste reeks wedstrijden in één seizoen waarin gescoord werd: 34 wedstrijden
In het seizoen 2009/10 zette Barça een reeks neer van 34 wedstrijden waarin gescoord
werd, namelijk 27 competitiewedstrijden, vijf wedstrijden in de Champions League en
twee wedstrijden tijdens de Wereldbeker voor Clubs.

•

Het jaar met de meeste titels: 2009: 6 titels
De beroemde ‘zes Copas’, namelijk het landskampioenschap, de Copa del Rey, de
Champions League, de Spaanse Super Cup, de Europese Super Cup en de Wereldbeker
voor Clubs.

•

Het enige Spaanse team dat de Triplete heeft gewonnen
In het seizoen 2008/09 won FC Barcelona voor de eerste keer in haar clubgeschiedenis
de Triplete, oftewel de Spaanse beker, de Spaanse landstitel en de Champions League. In
het seizoen 2014/15 lukte dat nog een keer!

•

De meeste overwinningen op rij in de Champions League: 11 wedstrijden
In het seizoen 2002/03 wist Barça in de Champions League elf keer op rij te winnen

•

Het team met de meeste Europa Cups voor Bekerwinnaars (Europacup 2): 4 bekers
Namelijk in 1979, 1982, 1989 en 1997.

•

Grootste overwinning in een vriendschappelijke wedstrijd: 1-20
Op 6 augustus 1992 won Barça een vriendschappelijke wedstrijd tegen Smilde
(Nederland) met maar liefst 1-20!
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De Fan Club Barcelona
FC Barcelona heeft altijd een grote aantrekkingskracht gehad op het Nederlandse publiek,
gezien de Nederlandse achtergronden van spelers en trainers, het stadion en de aanvallende
manier van spelen. Dit leidde in 1999 tot de oprichting van een Nederlandse fanclub, de Fan
Club Barcelona.
De fanclub verspreidt vier keer per seizoen een prachtig FC Barcelona voetbalmagazine
onder haar leden, organiseert in samenwerking met NBD Sports fanreizen naar Barcelona
(www.beleefbarca.nl), heeft een ‘eigen’ fanshop (www.barcelonafanshop.nl) en organiseert
twee landelijke bijeenkomsten per seizoen om samen met leden en hun introducés de grote
Clásico (FC Barcelona vs. Real Madrid) te kijken.
Ook stuurt de fanclub maandelijks een e-mailnieuwsbrief naar haar leden en houdt zij
geïnteresseerden zoveel mogelijk op de hoogte van allerlei nieuws rondom de club via de
uitgebreide website en sociale media als Twitter (https://twitter.com/PenyaBarcelona) en
Facebook (www.facebook.com/FanClubBarcelonaNL).
Johan Cruijff
Voor de op 24 maart 2016 helaas veel te vroeg
overleden Johan Cruijff bewaarde de fanclub sinds
haar oprichting het lidnummer 0001.
Met Cruijff had de fanclub meer dan één band, getuige
de samenwerkingsovereenkomst met de Johan Cruyff
Foundation.
De fanclub is er erg trots op dat de beste Nederlandse
voetballer ooit met grote status in Nederland,
Barcelona en wereldwijd, (postuum) erelid is van de
Fan Club Barcelona.
Naast Johan Cruijff zijn ook vicevoorzitter Jordi
Cardoner van FC Barcelona en Johan Neeskens erelid.

Logo van de Fan Club Barcelona
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