
het grootste in Europa. Dit jaar start een grondige ver-
bouwing die in 2012 klaar moet zijn. Dan moeten er
104.000 bezoekers in de voetbalkathedraal passen.
Tegenover het grote stadion ligt het Mini Estadi, een
kopie van Camp Nou waarin Barcelona B haar thuis-
wedstrijden speelt. Camp Nou heeft een enorme aan-
trekkingskracht op toeristen en het stadionmuseum is
met het Picasso-museum het best bezochte museum
van de stad. Verrassend hoogtepunt van de stadiontour
is het kapelletje naast de spelerstunnel.

Het shirt
De blaugrana (blauw en donkerrood) kleuren-
combinatie maakt het shirt van Barcelona

uniek. Alleen Levante en FC Basel spelen in een verge-
lijkbare shirts. Tot voor kort was het shirt, net als dat

van Athletic de Bilbao, het enige zonder sponsorlogo in
Europa. De leden verboden het shirt te verkwanselen
aan een commercieel bedrijf. Voor de VN kinderrech-
tenorganisatie Unicef werd een uitzondering gemaakt.
‘Sponsor’ Unicef ontvangt hiervoor € 7,5 miljoen
in vijf jaar en een veelvoud aan (marketing)waarde. 

Lionel Andres Messi
De nieuwste publiekslieveling is de 21-jarige
Lionel Messi. De Argentijn is door president

Joan Laporta geroemd als een kruising tussen Cruijff
en Maradona. In oktober 2004 maakte hij als jong-
ste speler ooit met 16 jaar, 4 maanden en 23 dagen
zijn debuut. Op 1 mei 2005 werd Lionel de jongste
doelpuntenmaker door te scoren tegen Albacete. ‘De
vlo’  (1.69 cm) is de sleutelspeler van het elftal. ∆
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De speelwijze
De aanvallende speelstijl van FC Barcelona is
wereldberoemd: hogeschoolvoetbal gebaseerd

op techniek. Johan Cruijffs dreamteam (jaren ’90)
speelde de perfecte ‘Barcelona stijl’. Het huidige elftal
van Josep Guardiola komt dicht in de buurt. Niet ver-
wonderlijk, want Cruijff was Guardiola’s leermeester.

Més que un club
Met de slogan ‘meer dan een club’ werd aan-
vankelijk de symbolische rol van Barcelona

bedoeld bij de promotie van de Catalaanse identiteit.
Inmiddels betekent het nog meer. De voetbalclub
ondersteunt sociale en culturele projecten in de regio
en wereldwijd. Barcelona is ook meer dan een voetbal-
club met basketbal-, handbal-, rolhockey-, rugby-,
zaalvoetbal- en zelfs wielerafdelingen.

Johan Cruijff
Tussen ’73 en ’78 speelde Johan Cruijff voor
Barcelona. Na een geforceerd vertrek bij Ajax

werd hij razendsnel ‘El Salvador’ (de verlosser). In zijn
eerste seizoen veroverde hij met magistraal voetbal, na
jaren van rampspoed, de titel en de harten van de
Catalanen. Na zijn zoon Jordi genoemd te hebben
(naam van de beschermheilige van Catalonië) kon hij
helemaal niet meer stuk. Tien jaar na zijn vertrek als
speler keerde hij terug als trainer. De daaropvolgende
acht jaar staan bekend als de meest succesvolle periode
van de club. 

Camp Nou
De thuishaven van FC Barcelona is het impo-
sante Camp Nou (nieuw veld). Met plek voor

98.787 toeschouwers is het in 1957 gebouwde stadion
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Geen club ter wereld heeft zoveel aantrekkingskracht
als de kersverse Champions League-winnaar FC
Barcelona. Tien redenen waarom de beroemde voetbal-
club uit de Spaanse regio Catalonië zo interessant is...
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Camp Nou

Het nieuwe Camp Nou Lionel Messi

boeit altijd
Barça



AD
VE

RT
EN

TIE

In de Champions League-finale dit jaar scoorde hij
zelfs met het hoofd. Wie Messi live wil bekijken kan in
ieder geval tot 2014 terecht in Camp Nou. Daarna
loopt zijn contract af.

De socio’s
FC Barcelona heeft 135.000 leden en wereld-

wijd meer dan 60 miljoen fans. Paus Johannes
Paulus II was lid en onlangs verklaarde
’s werelds beste basketballer Kobe Bryant zijn liefde
voor Barcelona. Het publiek in Camp Nou staat als
kritisch bekend. Winnen is niet genoeg, een overwin-
ning moet spectaculair zijn met veel goals. Zonder dat
komen de witte zakdoekjes (als teken van afkeuring)
snel tevoorschijn. Veel aanhangers van Barcelona zijn
verenigd in Penyes, supportersgroepen die het midden
houden tussen fanclubs en politiek getinte actiegroepen
die de onafhankelijkheid van Catalonië nastreven.

De prijzen
Sinds 1955 heeft FC Barcelona als enige club

elk jaar Europees voetbal gespeeld. In totaal
won de club 19 landskampioenschappen, 25 nationale
bekers, 5 nationale -supercups en 12 Europacups en
supercups. Niet slecht voor een provincieclub! Vorig

seizoen won Barcelona alle prijzen: de Spaanse beker,
het landskampioenschap en de Champions League.

De Nederlanders
Negentien Nederlandse spelers hebben ooit bij

Barcelona gevoetbald: Cruijff (Johan en Jordi),
Neeskens, Kluivert, Cocu, Zenden, Overmars, De Boer
(Ronald en Frank), Davids, Koeman, Bogarde, Van
Bommel, Witschge, Bals, Muller, Reiziger, Hesp en
Van Bronckhorst. Vier Nederlandse trainers waren er
de baas: Rinus Michels, Johan Cruijff, Louis Van Gaal
en Frank Rijkaard. Op dit moment speelt er geen
Nederlander. Dat staat in schril contrast met de zes die
vorig seizoen nog bij aartsrivaal Real Madrid onder
contract stonden.

De derby
Barcelona - Real Madrid is de derby van het

heelal. Het is een bijna politieke strijd om de
macht tussen de opstandige autonome regio Catalonië
en de gehate hoofdstad Madrid. Trots, hoop en liefde
staan op het spel. Het winnen van de derby maakt spe-
lers onsterfelijk. In ieder geval voor dat seizoen. n
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Josep Guardiola op de trainingDe socio’s

In het museum

Na het winnen van de Champions League


