Achter de schermen:
Diana

De Fan Club Barcelona bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers die we graag
aan u voorstellen. In de rubriek “Achter de schermen” staat deze keer Diana
Kuijpers in de schijnwerpers.
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Net als vele Nederlanders is Diana
opgegroeid met Studio Sport op
zondagavond. Alleen had zij
nooit een favoriete Eredivisieclub,
aangezien ze meer geïnteresseerd
was in hockey. Daar kwam in 2009
verandering in toen ze op televisie
een passage van het welbekende
‘tiki-taka’ van FC Barcelona zag.
Het was zó anders dan het voetbal
dat ze tot dan toe kende, dat ze
Barça meteen in haar hart sloot: een
ware liefde op het eerste gezicht.
Diana ging zich in de Catalaanse
club verdiepen en kwam zo in aanraking met de Fan Club Barcelona.
Na het lezen van een oproep voor
nieuwe vrijwilligers besloot ze zich
aan te melden. Schrijven was toen
nog slechts een hobby, maar door
alle ervaring die ze de afgelopen
jaren heeft opgedaan bij de fanclub,
is het een ware passie geworden.
Het was een grote verrassing toen
ik Diana in 2010 voor de eerste keer
ontmoette bij een redactievergadering van de Fan Club Barcelona.
Tot dan toe was ik de enige dame
geweest tussen de heren. Het klikte
direct en we zagen elkaar een jaar
later zelfs in Tokyo, waar Diana voor
een jaar aan een Japanse universiteit studeerde.
Voor haar masterthesis onderzocht
ze daar het Barça-fan zijn vanuit
een ver land als Japan. Heel bijzonder om zo ver van Barcelona verwijderd te kletsen over Lionel Messi
en de wedstrijden van Barça. We
hebben daar bij karaoke als ‘echte’
Japanners zelfs het Cant del Barça
en het ‘You’ll Never Walk Alone’
gezongen. Ook in Japan werkte
Diana voor het magazine van de
fanclub. Zo bezocht ze in Yokohama
(vlakbij Tokyo) de halve finale voor
de Wereldbeker voor Clubs tussen
Al-Sadd en FC Barcelona, die Barça
met 0-4 wist te winnen.
Terug in Nederland ontplooide
Diana zich tot een veelzijdige vrijwilliger die zich met veel enthousiasme
stortte op de website, het magazine

“Barça: liefde op het eerste
gezicht”
en de penyabijeenkomsten, maar
we hebben vooral ook heel wat
afgelachen tussen de werkzaamheden door. Samen bezochten we in
mei 2012 de afscheidswedstrijd van
Josep Guardiola, waar we beiden
een traantje hebben gelaten tijdens
het afscheidsnummer van Catalaanse zanger Lluís Llach, waarbij
de stadionlichten gedoofd waren.
De middag voor de wedstrijd
schreven we een groet op een
groot spandoek, dat namens de
fans aan Pep werd aangeboden.
Messi scoorde die avond tijdens
de stadsderby tegen Espanyol vier
keer, waarbij hij de laatste treffer vierde door in de armen van

Guardiola te springen. Wijlen Tito
Vilanova volgde zijn beste vriend op
als hoofdcoach van FC Barcelona
en zijn eerste vriendschappelijke
wedstrijd tegen HSV in Hamburg
bezochten Diana en ik ook samen.
Inmiddels is Diana toegetreden tot
het bestuur van de fanclub. Samen
met Henk van der Tas neemt ze de
eindredactie van het magazine voor
haar rekening en uiteraard schrijft
ze nog steeds artikelen. Daarnaast
draait Diana mee in de nieuwsdienst
voor de website en de social media
van de fanclub. Maar het belangrijkste is dat Diana vooral een hele
lieve vriendin is geworden!

