De Fan Club Barcelona bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die we graag aan u
voorstellen. In de rubriek “Achter de schermen” deze keer de beurt aan Rik Zwier,
een van onze nieuwste aanwinsten.

RIK ZWIER

Achter de schermen: Rik
Tekst: Marieke Wildenberg
Niet stilzitten
Een van de nieuwere vrijwilligers
van de Fan Club Barcelona is de
43-jarige Rik Zwier, geboren en
getogen in Deventer. Rik heeft zelf
geen kinderen, maar zijn vriendin
heeft er drie en samen vormen ze
een gezellig gezin.
Al veertien jaar werkt Rik bij Welkoop in Gorssel. Naast zijn werk
en gezin heeft hij een hele schare
aan hobby’s: wielrennen, voetbal,
fotografie, muziek en het bezoeken
van concerten en/of festivals. Aan
stilzitten doet deze enthousiasteling
duidelijk niet!
Voetbal ontbreekt uiteraard niet in
dit rijtje. In zijn verleden als voetballer was Rik een back en destijds
was zijn favoriete speler de Spanjaard Sergi Barjuán, net als hij klein
van stuk maar een echte vechter.
Dream Team
Riks liefde voor FC Barcelona
begon in de jaren van het eerste Dream Team met spelers als
Ronald Koeman, Laudrup, Romario
en Guardiola onder trainer Johan
Cruijff. Destijds was Rik zelf een
voetballende tiener en in de jaren
negentig ging hij op vakantie naar
Blanes. Dan mocht een dag Barcelona natuurlijk niet ontbreken en de
interesse in de stad en de bijbehorende voetbalclub is altijd gebleven.
Barça geeft hem simpelweg een
warm gevoel.
Vroeger was zoals gezegd Sergi
Barjuán zijn favoriete voetballer,
maar tegenwoordig heeft hij niet
echt een favoriet. Hij verwacht wel
veel van Marlon en Carles Aleña
en ziet laatstgenoemde wellicht als
de nieuwe Andrés Iniesta, nu die
twijfelt over zijn toekomst.
Voetbaltempel
Riks reeks Camp Nou ervaringen
begon in 1996, toen hij de Clásico
bijwoonde en Barça met 3-0 zag
winnen. Een droom die werkelijkheid werd! Sindsdien heeft hij menig
wedstrijd gezien in de Catalaanse
voetbaltempel en daarmee een
aardig rijtje aan tegenstanders:
Mallorca, Espanyol, Real Sociedad, Málaga, Valencia en Paris
Saint-Germain. De laatste keer dat

Rik heeft menig wedstrijd
gezien in Camp Nou
hij op de tribunes in Camp Nou zat,
was in 2015 tijdens het traditiegetrouwe Joan Gamper toernooi met
AS Roma als tegenstander.
Rik vindt alle keren in Camp Nou
fantastische ervaringen, het daar
zijn en alle sterren met eigen ogen
aanschouwen, maar de wedstrijd
die hem het meest is bijgebleven
blijft toch zijn allereerste keer in
Camp Nou, die Clásico tegen Real
Madrid.
Terugdoen
Rik is inmiddels al zeventien jaar
lid van de Fan Club Barcelona.
Jaren geleden stond de fanclub
eens bij een oefenwedstrijd van FC
Barcelona tegen Koninklijke UD in
zijn geboorteplaats Deventer. Die
bewuste dag sprak het verhaal van
de fanclub hem onmiddellijk aan en
is hij meteen lid geworden.
Hij heeft meerdere leuke herinneringen aan zowel FC Barcelona, de
fanclub als aan Johan Cruijff. Zo

was hij met de fanclub aanwezig
tijdens het Cruyff Foundation voetbaltoernooi en stond hij op de daarbij horende foto met alle aanwezige
leden en de meester zelf, Johan
Cruijff. Ook de Champions League
wedstrijd van Barça tegen Ajax, die
hij als ‘uit-supporter’ in de huidige
Johan Cruijff Arena meemaakte,
blijft een fantastische herinnering.
En het bijwonen van een heuse Clásico mag natuurlijk niet ontbreken
in dit rijtje!
Nu heeft Rik de overstap gemaakt
van lid naar vrijwilliger. Zijn reden?
Deel willen uitmaken van al het
moois dat de fanclub haar leden
voorschotelt. Na alle jaren van
trouw lidmaatschap wil hij graag
iets terugdoen voor de fanclub.
En wat is dan beter dan vrijwilliger
worden? Rik hoopt nog lang van de
Fan Club Barcelona deel te mogen
uit maken en wellicht dat hij nog
anderen in zijn omgeving besmet
met het Barça-virus!
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