
Achter de schermen: 
Mustafa

“Wars van sterallures”

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

u voorstellen. In de rubriek “Achter de schermen” staat deze keer Mustafa Mouji, 

de nieuwste aanwinst van de redactie van de fanclub, in de schijnwerpers.

Tekst: Marieke Wildenberg

Van reiziger tot vrijwilliger
Persoonlijk weet ik als geen ander 
hoe je van een keer meegaan met 
een fanreis naar Barcelona kunt 
uitgroeien tot een vrijwilliger, en 
in mijn geval zelfs bestuurslid, bij 
de Fan Club Barcelona. Zo is ook 
Mustafa bij de redactie gekomen. 
Na een heel gezellig weekend 
in Barcelona, waar hij uitgebreid 
kennismaakte met de bestuursleden 
die als reisleiding mee waren, 
besloot Mustafa zich aan te melden 
als vrijwilliger. Eerst als onderdeel 
van het team dat de nieuwsberichten 
voor de website en sociale media 
van de fanclub verzorgt, maar 
inmiddels is hij een volwaardig lid 
van de redactie van het magazine. 
Maar wie is deze man?
Mustafa woont in Scherpenisse, 
samen met zijn Maaike en hun 
kinderen Romy, Manon en Noah. 
Hij werkt in Breda en rijdt daar 
graag op de motor naar toe. Dat 
is ook een geliefd vervoermiddel 
voor mooie ritjes in zijn vrije tijd, als 
hij niet aan het tuinieren is. De tuin 
staat er namelijk altijd stralend bij, 
want tuinieren is zijn tweede hobby, 
na voetbal uiteraard!

Ronnie Hansen en  
Dream Team
Door het lezen van de strips over 
Ronnie Hansen werd Mustafa al op 
jonge leeftijd fan van Barça. Tussen 
1997 en 1992 werden vijftien strips 
uitgebracht die allemaal gingen 
over de avonturen van Ronnie 
als voetballer van FC Barcelona. 
Die jeugdliefde is nooit meer 
overgegaan en was enkele jaren 
geleden de reden dat Mustafa graag 
lid wilde worden van de Fan Club 
Barcelona. Het was steeds een 
groot genoegen om de magazines 
te ontvangen en die van voor tot 
achter uit te pluizen. Hoe bijzonder 
is het om dan nu zelf een bijdrage te 
kunnen leveren! 
Na de getekende held Ronnie 
kwam het volgen van het Dream 
Team van wijlen Johan Cruijff. Wat 
Cruijff voor Barça en voor de trots 
van Catalonië heeft betekend, vindt 

Mustafa nog altijd zeer bijzonder. 
Hij heeft een hekel aan verdedigend 
ingestelde teams en kon daardoor 
zijn hart ophalen, want dat was wel 
het laatste dat je over het Dream 
Team kunt zeggen. Een aanvallend 
Barça dat technisch verzorgd 
voetbal speelt, ziet Mustafa het 
liefst en hij houdt van spelers die 
wars zijn van sterallures, zoals 
vroeger Hristo Stoichkov en 
Michael Laudrup. Om diezelfde 
reden staan ook de periodes met 
Xavi Hernández en Andrés Iniesta 
als heersers op het middenveld 

onder leiding van de coaches Frank 
Rijkaard en Josep Guardiola in zijn 
geheugen gegrift. 

Verspreiden van de 
Barça-liefde
De mooiste herinnering van Mustafa 
in Camp Nou was dat hij samen met 
zijn zoon, dochter en haar vriend 
een wedstrijd bezocht. Samen 
genieten van Lionel Messi, Iniesta 
en Sergi Roberto in een vol Camp 
Nou was onvergetelijk. Hopelijk 
kunnen ze nog meer wedstrijden 
van FC Barcelona samen bijwonen!
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We zijn enorm trots op al onze vrijwilligers en kunnen altijd meer ‘handjes’ 
gebruiken. De fanclub is specifiek op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor  
de website nieuwsdienst en de sociale media redactie. 

Wat houdt het in: het schrijven en plaatsen van het laatste Barça-nieuws op 
onze website en Facebook-pagina. Dit doe je uiteraard niet alleen, maar per 
toerbeurt samen met onze andere enthousiaste vrijwilligers.

Ben je een echte Barça-fan, draag je je fanclub een warm hart toe en heb je 
schrijftalent, meld je dan middels een kort gemotiveerde e-mail naar  
info@fanclubbarcelona.nl bij ons aan. Je haalt gegarandeerd voldoening uit de 
energie die je erin steekt! En wij kunnen het weten, want wij spreken uit ervaring!


